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	 	 ι	 μεταρρυθμίσεις	 των	 κυβερνήσεων	 τα	
	 	 τελευταία	 χρόνια	 στο	 χώρο	 της	 τριτοβάθμιας	
	 	 εκπαίδευσης	 αποσκοπούν	 στην	 ιδιωτικοποίησή	
	 	 της	 και	 στην	 εδραίωση	 της	 επιχειρηματικής	
	 	 λειτουργίας	των	πανεπιστημίων.	Μεταρρυθμίσεις	
	 	 επί	μεταρρυθμίσεων	και	νέοι	νόμοι	πλαίσια	πάνω	
	 	 στους	 παλιούς	 συμπλήρωναν	 ένα	 ένα	
τα	 κομμάτια	 του	 συνολικού	 πολιτικού	 σχεδίου	 για	 την	
παιδεία,	 που	 ακολουθούν	 οι	 κυβερνήσεις	 ΠΑΣΟΚ	 και	
ΝΔ,	 πιστές	 στις	 επιταγές	 της	 ΕΕ	 και	 πλέον	 και	 του	 ΔΝΤ.

Πράγματι,	επιμέρους	τμήματα	της	ίδιας	πολιτικής	που	ακολουθεί	
σήμερα	 η	 Υπουργός	 Παιδείας	 για	 το	 Πανεπιστήμιο,	 έχουν	
επιχειρήσει	να	περάσουν	από	προηγούμενες	κυβερνήσεις	(ΠΑΣΟΚ	
και	ΝΔ).	Αυτά	είναι	η	αναθεώρηση	του	άρθρου	16,	η	αξιολόγηση,	
η	 κοινοτική	 οδηγία	 36/05	 για	 την	 αναγνώριση	 των	 ΚΕΣ,	 η	
καθιέρωση	των	ΙΔΒΕ,	ο	νόμος	πλαίσιο	της	Γιαννάκου	καθώς	και	
άλλα	 μικρά	 αλλά	 καταστροφικά	 για	 το	 ελληνικό	 πανεπιστήμιο	
κομμάτια.	Μερικά	απ’	αυτά	μπλόκαραν	χάρη	στο		μαζικό	φοιτητικό	
κίνημα,	όπως	η	αποτυχημένη	προσπάθεια	για	 την	αναθεώρηση	
του	άρθρου	16.	Και	 όσα	δεν	κατάφερε	 το	φοιτητικό	κίνημα	να	
αποκρούσει	 είναι	γιατί	 είτε	ψηφίστηκαν	σε	θερινά	τμήματα	της	
Βουλής,	 είτε	 προωθήθηκαν	 τμηματικά	 και	 κυρίως	 σε	 σχολές	
της	περιφέρειας,	ακριβώς	για	να	αποφευχθεί	μια	κατά	μέτωπο	
σύγκρουση	με	τους	φοιτητές.

Η	 ιστορία	 όμως	 δεν	 τελειώνει	 -ίσως	 μάλιστα	 να	 αρχίζει-	 εκεί.	
Στη	Σύνοδο	 των	Πρυτάνεων	στις	22-23	Οκτωβρίου	και	υπό	 την	
φύλαξη	 των	 ΜΑΤ	 η	 Υπουργός	 Παιδείας	 Άννα	 Διαμαντοπούλου	
ανακοινώνει	επίσημα	το	νέο	νομοσχέδιο	για	την	παιδεία.	Επί	της	
ουσίας	 δεν	πρόκειται	 για	 ένα	ακόμη	 νομοσχέδιο,	 αλλά	 για	 την	
ολοκλήρωση	 όλων	 των	 προηγούμενων,	 στην	 πιο	 αντιδραστική	
τους	έκφανση.	

Τα	 μέτρα	 που	 περιλαμβάνει	 το	 νέο	 νομοσχέδιο	 καταργούν	 το	
δημόσιο	 και	 δωρεάν	 χαρακτήρα	 της	 εκπαίδευσης,	 ανάγουν	
τη	 γνώση	σε	 εμπορεύσιμο	αγαθό	 και	 το	πανεπιστήμιο	 σε	πηγή	
κέρδους	 για	 το	 κεφάλαιο.	 Αυτός	 ο	 χαρακτήρας	 απορρέει	 τόσο	
από	 το	 σύνολο	 του	 νομοσχεδίου,	 όσο	 και	 από	 τις	 επιμέρους	
προτάσεις	του:

Ιδιαίτερα	 σημαντική	 είναι	 η	 αλλαγή	 στον	 τρόπο	 διοίκησης	 του	

πανεπιστημίου.	 Εισάγεται	 ο	 θεσμός	 του	 manager,	 ο	 οποίος	
αναλαμβάνει	 το	 οικονομικό	 σκέλος	 της	 διοίκησης,	 αφήνοντας	
τυπικά	τα	ακαδημαϊκά	καθήκοντα	στους	προκατόχους	του	(μέλη	
ΔΕΠ).	Η	 εξουσία	 του	manager	βαρύνεται	από	άλλο	σκέλος	 του	
νομοσχεδίου,	που	απεμπλέκει	την	χρηματοδότηση	των	ιδρυμάτων	
από	 το	 κράτος.	 Οι	 μαζικές	 αλλαγές	 προγραμμάτων	 σπουδών	
(όπως	έγινε	και	στη	σχολή	μας),	εν	μέσω	κρίσης,	καταδεικνύουν	το	
πόσο	συνυφασμένη	είναι	η	ακαδημαϊκή	λειτουργία	ενός	τμήματος	
με	την	χρηματοδότησή	του,	επομένως	ο	ρόλος	του	manager	δεν	
μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 αποκομμένος	 από	 τη	 συνολική	 λειτουργία	
του	 πανεπιστημίου.	 Επιπλέον,	 αφαιρείται	 από	 τους	 φοιτητές	 η	
δυνατότητα,	 ακόμα	 και	 της	 ψευδεπίγραφης	 συμμετοχής	 τους	
στα	 όργανα	 συνδιοίκησης,	 πολύ	 δε	 περισσότερο	 η	 δυνατότητα	
πίεσης	στη	λήψη	αποφάσεων	μέσα	από	κινηματικές	διαδικασίες	
των	συλλόγων.

Όπως	προαναφέρθηκε,	εισάγεται	και	ο	θεσμός	της	«οικονομικής	
αυτοτέλειας	 των	 ιδρυμάτων».	 Επί	 της	 ουσίας	 σημαίνει	 την	
δραματική	μείωση	της	χρηματοδότησης	και	την	στροφή	των	ΑΕΙ	
στην	αγορά	για	την	ανεύρεση	πόρων.	Η	απεμπλοκή	του	κράτους	
από	 τη	 χρηματοδότηση	 των	 πανεπιστημίων	 και	 η	 εισαγωγή	
ιδιωτικών	χορηγιών	μεταθέτει	το	κέντρο	βάρους	της	γνώσης	από	
τις	ανάγκες	της	κοινωνίας	στις	διαθέσεις	του	κεφαλαίου	και	θέτει	
τις	 βάσεις	 συνολικά	 για	 την	 ιδιωτικοποίηση	 της	 εκπαίδευσης.	
Τους	ίδιους	σκοπούς	έρχεται	να	υπηρετήσει	και	η	αξιολόγηση,	η	
οποία	με	τον	υποχρεωτικό	της	χαρακτήρα	και	τις	πιθανές	παύσεις	
χρηματοδότησης	 θέτει	 σε	 κίνδυνο	 ακόμη	 και	 τη	 βιωσιμότητα	
τμημάτων	 και	 δει	 στην	 περιφέρεια.	 Επιπλέον	 ο	 ανταποδοτικός	
της	 χαρακτήρας	 ενισχύει	 τη	 σχέση	 πανεπιστημίου	 –	 αγοράς,	
εισάγοντας	 στοιχεία	 επιχειρηματικής	 λειτουργίας	 στην	 ίδια	 τη	
δομή	του.

Η		εφαρμογή	του	Καλλικράτη	στα	πανεπιστήμια	θα	έρθει	να	κλείσει	
τμήματα	πανεπιστημίων	και	ΤΕΙ,	οδηγώντας	έτσι	 τους	φοιτητές	
και	τους	αποφοίτους	τους	στην	αβεβαιότητα.	Η	χωροταξία	των	
ιδρυμάτων	θα	αλλάξει	ώστε	να	προσαρμοστεί	στις	ανάγκες	των	
ανά	τόπους	οικονομιών,	καθώς	η	χρηματοδότησή	τους	θα	έρχεται	
πλέον	από	τις	ενισχυμένες	διοικητικά	περιφέρειες.

Με	 τον	 «διεπιστημονικό	 χαρακτήρα	 των	 προγραμμάτων	
σπουδών»	και	 την	κατάργηση	αυτών	ανά	τμήμα,	απαξιώνονται	
τα	πτυχία	και	εξατομικεύονται	οι	σπουδές.	Διασπάται	 το	ενιαίο	

Camera = Latin for “room”
Obscura = Latin for “dark”

“  o into a very dark room on a 
  bright day. Make a small hole in a window
  cover and look at the opposite wall. What 
  do you see? Magic! There in full
  colour and movement will be the
  world outside  the window — upside down.”

Η	 Camera	 Obscura	 (=σκοτεινός	 θάλαμος)	 είναι	 μια	
συλλογικότητα	 φοιτητών	 που	 δρα	 εδώ	 και	 8	 χρόνια	 στην	
Αρχιτεκτονική	Βόλου,	και,	όπως	και	η	συσκευή	από	την	οποία	
δανείστηκε	το	όνομα	της,	δρα	για	να	αντιστρέψει	την	εικόνα	
της	 πραγματικότητας.	 Την	 εικόνα	 μιας	 πραγματικότητας	
που	στο	όνομα	της	«ανάπτυξης»	οδηγεί	χιλιάδες	ανθρώπους	
στην	ανεργία.	Που	στο	όνομα	μιας	παγκόσμιας	ειρήνης	και	
ελευθερίας	 καταδικάζει	 ολόκληρους	 λαούς	 στην	 πείνα	 και	
την	 εξαθλίωση.	 Που	 στο	 όνομα	 της	 ασφάλειας	 καταπατά	
δικαιώματα	και	ελευθερίες.		Που	οδηγεί	τους	εργαζόμενους	
στη	φτώχεια	και	την	εξαθλίωση.

Πιο	 συγκεκριμένα	 σήμερα,	 βρισκόμαστε	 στην	 περίοδο	 της	
έξαρσης	μιας	από	τις		μεγαλύτερες	κρίσεις	του	καπιταλιστικού	
συστήματος.	 Μια	 πραγματικότητα	 οικονομικής	 και	
κοινωνικής	 εξαθλίωσης	 στην	 οποία	 προστίθενται	 χιλιάδες	
απολύσεις	 ενώ	 οι	 εργασιακές	 σχέσεις	 διαλύονται.	 Στην	
πραγματικότητα	 της	 ανατροπής	 εργασιακών	 κεκτημένων	

αιώνων	ώστε	το	κεφάλαιο	να	υπερβεί	την	κρίση	του.	Στην	
προσπάθεια	 να	 περαστεί	 ένα	 πολυνομοσχέδιο	 για	 την	
παιδεία	το	οποίο	περιλαμβάνει		τα	αντιδραστικότερα	μέτρα	
των	 τελευταίων	 ετών.	 Μια	 πραγματικότητα	 στην	 οποία	 τα	
δημοκρατικά	 μας	 δικαιώματα	 καταπατούνται	 καθημερινά.	
Μία	πραγματικότητα	στην	οποία	βιώνουμε	με	 το	χειρότερο	
τρόπο	τη	χούντα	κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

Η	 Camera	 Obscura	 παλεύει	 για	 μια	 άλλη	 πραγματικότητα.	
Την	 πραγματικότητα	 των	 συλλογικών	 διεκδικήσεων,	
των	 αγώνων	 των	 εργαζόμενων	 και	 της	 νεολαίας.	 Μια	
πραγματικότητα	 ενός	 φοιτητικού	 κινήματος	 το	 οποίο	 σε	
συνεργασία	με	την	πάλη	των	εργαζόμενων	θα	ανατρέψουν	
την	επίθεση	του	κεφαλαίου.	Μια	πραγματικότητα	στην	οποία	
τα	δικαιώματα	μας	σε	παιδεία,	υγεία	και	 εργασία	θα	είναι	
αναφαίρετα.	Την	πραγματικότητα	 των	νικηφόρων	αγώνων	
ενάντια	 στην	 αντιλαϊκή	 πολιτική	 κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ	 και	
σε	 κάθε	 προσπάθεια	 καταστρατήγησης	 δημοκρατικών	
δικαιωμάτων.

Η	 Camera	 Obscura	 είναι	 μια	 πολιτική	 συλλογικότητα	 στην	
οποία	δεν	υπάρχει	ιεραρχία	και	όλοι	μπορούν	να	συμμετέχουν	
μέσω	της	συνδιαμόρφωσης	των	απόψεων	στη	δημιουργία	μιας	
συλλογικής	 αντίληψης.	 Λειτουργεί	 με	 αμεσοδημοκρατικές	
διαδικασίες	και	αντιτίθεται	σε	οποιαδήποτε	μορφή	ανάθεσης,	
διότι	μόνο	με	μαζική	και	δυναμική		κινητοποίηση	εργαζόμενοι	
και	 φοιτητές	 διεκδικούν	 αποτελεσματικά	 τα	 δικαιώματα	
τους.

ΕDITORIAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποια είναι η

Camera Obscura
Οι επερχόμενες αλλαγές
και η απάντηση του
φοιτητικού κινήματος
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τους	 φοιτητές	 στις	 συνθήκες	 εργασίας	 μέσα	 στις	 οποίες	 θα	
δουλέψουν.	 Αποχαρακτηρισμός	 λοιπόν	 του	 Πανεπιστημίου	 ως	
δημόσιο	και	δωρεάν	αγαθό	και	ταυτόχρονη	λειτουργία	αυτού	στα	
πρότυπα	των	επιχειρήσεων.

Δεν	 είναι	 τυχαίο	 το	 ότι	 το	 εγχείρημα	 της	 εκπαιδευτικής	
μεταρρύθμισης	 των	 τελευταίων	 χρόνων	 ξεκίνησε	 με	 την	
αποτυχημένη	προσπάθεια	της	αναθεώρησης	του	κατοχυρωμένου	
από	το	Σύνταγμα	δημόσιου	και	δωρεάν	χαρακτήρα	της	Παιδείας.	
Αρκεί	 να	 παρατηρήσουμε	 μια	 σειρά	 ιδιωτικοποιήσεων	 που	
πραγματοποιούνται,	όπως	ο	ΟΣΕ,	τα	λιμάνια,	ΟΤΕ,	Ολυμπιακή,	
ΔΕΗ	κ.τ.λ.	Αυτό	καταδεικνύει	μια	καθολική	κίνηση	του	κράτους	
που	επηρεάζει	άμεσα	και	το	Πανεπιστήμιο.	Είναι	καθοριστική	η	
αποσύνδεση	 του	 κράτους	 από	 τις	 δομές	 κοινωνικών	 παροχών,	
ώστε	 αυτές	 να	 μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 ακόμα	 ένα	 πεδίο	
κερδοφορίας,	για	τις	ιδιωτικές	επιχειρήσεις.

Η	 άλλη	 κύρια	 πτυχή	 της	 εκπαιδευτικής	 μεταρρύθμισης	 είναι	
η	 προσπάθεια	 υλοποίησης	 του	 Εθνικού	 Πλαισίου	 Προσόντων.	
Πρόκειται	για	τη	διάσπαση	των	πτυχίων,	και	πολύ	περισσότερο	
τη	 διάλυση	 των	 εργασιακών	 δικαιωμάτων	 που	 απορρέουν	 από	
αυτό.	 Εδώ,	 όπως	 έχει	 ήδη	 προαναφερθεί,	 διαφαίνεται	 και	 το	
συνολικό	 σχέδιο	 του	 κράτους	 και	 της	 ΕΕ	 για	 την	 τριτοβάθμια	
εκπαίδευση,	 όπου	 βρίσκουν	 τη	 θέση	 τους	 όσα	 αναλύθηκαν	

παραπάνω.	Ο	 σύγχρονος	 καπιταλισμός	 δεν	 έχει	 ανάγκη	 (όπως	
γινόταν	 παλιότερα)	 από	 μια	 επιστημονική	 ελίτ	 που	 θα	 διοικεί	
και	θα	εκμεταλλεύεται	κάποιους	χειρώνακτες	και	ανειδίκευτους	
εργάτες,	 αντίθετα	 επιθυμεί	 την	 προλεταριοποίηση	 και	 όσων	
παράγουν	 πνευματική	 εργασία.	 Κατ’	 επέκταση	 υποβαθμίζει	 τη	
γνώση	που	παρέχεται	στο	Πανεπιστήμιο	και	απαξιώνει	τα	πτυχία,	
άρα	 και	 τα	 εργασιακά	 δικαιώματα	 σε	 αυτά.	 Μετατρέπει	 την	
παιδεία	σε	αποσπασματική	κατάρτιση	και	καλεί	τους	φοιτητές	να	
παίρνουν	“πακέτα	γνώσης”-άθροισμα	πιστωτικών	μονάδων	που	
σε	καμία	περίπτωση	δεν	συγκροτούν	ένα	συγκεκριμένο	γνωστικό	
αντικείμενο.	 Το	 δυναμικό	 που	 θα	 παράγεται	 από	 αυτό	 το	
πανεπιστήμιο	περνάει	μια	και	καλή	στα	σχέδια	των	επιχειρήσεων	
για	την	εξυπηρέτηση	των	αναγκών	του	κεφαλαίου.	Οι	μελλοντικοί	
απόφοιτοι	 του	 Πανεπιστημίου,	 μην	 έχοντας	 ολοκληρωμένες	
γνώσεις,	αλλά	ούτε	και	κατοχυρωμένα	δικαιώματα,	εξωθούνται	
στον	ατομικό	δρόμο.	Χωρίς	τη	δυνατότητα	συλλογικής	διεκδίκησης	
αξιοπρεπών	συνθηκών	εργασίας	και	υπό	το	φόβο	της	ολοένα	και	
αυξανόμενης	ανεργίας,	κυνηγούν	σεμινάρια,	ειδικεύσεις	και	“δια	
βίου	μάθηση”	προκειμένου	να	αποκτήσουν	ένα	πιο	ισχυρό	πτυχίο	
από	 αυτό	 του	 συναδέλφου,	 του	 διπλανού	 κ.τ.λ.	 Και	 αυτό	 για	
να	δουλεύουν	με	ελαστικό	ωράριο,	με	τον	εξευτελιστικό	βασικό	
μισθό,	ανασφάλιστοι,	αναλώσιμοι,	αλλοτριωμένοι	από	μια	διαρκή	
ανασφάλεια	για	το	μέλλον.

Πλέον	 επιδιώκεται	 εντελώς	 ξεκάθαρα	 η	 παραγωγή	
υπεραξίας	και	η	άντληση	κέρδους	από	τους	φοιτητές	και	τη	
λειτουργία	των	πανεπιστημίων.	Οι	ανάγκες	του	κεφαλαίου	
και	της	αγοράς	καθορίζουν	τη	λειτουργία	και	τη	δομή	του	
πανεπιστημίου,	 τη	 διεξαγωγή	 της	 διδασκαλίας	 και	 της	
έρευνας	 με	 σκοπό	 την	 άντληση	 κέρδους.	 Η	 έρευνα	 	 που		
γίνεται	στα	πανεπιστήμια		πουλιέται	και	την	εκμεταλλεύονται	
επιχειρήσεις	 και	 εταιρείες.	 Χρησιμοποιείται	 από	 τα	ΑΕΙ	ως	
μέσο	 εύρεσης	 ιδιωτών	 οι	 οποίοι	 την	 αγοράζουν,	 έχουν	
πρόσβαση	σε	αυτήν	ορίζουν	τον	τρόπο	διεξαγωγής	της	και	
του	στόχους	της	και	έπειτα	τη	χρησιμοποιούν	όπως	θέλουν.	
Αυτοί	οι	ιδιώτες	μπορούν	να	είναι	ακόμα	και	η	ΕΕ	ή	το	ΝΑΤΟ	
(όπως	 συμβαίνει	 στην	 πολεμική	 έρευνα	 που	 γίνεται	 στο	
πολυτεχνείο	 Κρήτης).	 Η	 έρευνα	 πλέον	 δεν	 γίνεται	 για	 να	
εξυπηρετήσει	κοινωνικές	ανάγκες	ή	για	να	προσφέρει	γνώση	
όπως	θα	έπρεπε	και	δεν	υπάρχει	καμία	μορφή	φοιτητικού	
έλεγχου	πάνω	σε	αυτήν.	Έτσι	το	πανεπιστήμιο	καταλήγει	να	
μοιάζει	με	επιχείρηση	όσον	αφορά	τη	λειτουργία	του	και	την	
ύπαρξη	του.

Γίνεται	 εμφανές	 πως	 ο	 χαρακτηρισμός	 του	 Πανεπιστημίου	
ως	 «προστατευμένου	 θύλακα»	 πριν	 την	 εισαγωγή	 του	
φοιτητή	 στην	 κοινωνία	 καταρρίπτεται.	 Η	 επίθεση	 του	
κεφαλαίου	 στην	 εργασία,	 στα	 δημοκρατικά	 δικαιώματα,	
στο	περιβάλλον,	συνολικά	στον	τρόπο	ζωής,	στρέφεται	και	
στο	Πανεπιστήμιο.	Το	τελευταίο	σήμερα	διαμορφώνεται	έτσι	
ώστε	να	προσφέρει	ακόμα	μεγαλύτερη	κερδοφορία	για	το	
κεφάλαιο.

Η	 αδηφάγα	 και	 καταστροφική	 πολιτική	 που	 ασκείται	 στα	
πλαίσια	 του	 καπιταλισμού	 δεν	 ξεκίνησε	 με	 την	 αφορμή	
της	 κρίσης.	Προϋπήρχε	 και	 ειδικότερα	 τώρα	 εντείνεται.	Η	
καταστροφή	 φυσικών	 και	 πολύ	 περισσότερο	 ανθρώπινων	
πόρων	 για	 μεγαλύτερη	 κερδοφορία	 είναι	 πάγια	 πρακτική	
του	κεφαλαίου,	που	πλέον	βαθύνεται	για	να	ξεπεραστεί	η	
καπιταλιστική	κρίση,	με	μηδενικές	απώλειες	για	το	κεφάλαιο.	
Η	περιστολή	ελευθεριών	και	εργατικών	δικαιωμάτων	είναι	
πάγια	 τακτική	 του	 καπιταλισμού	 και	 εκφράζει	 το	 επίπεδο	
της	 ταξικής	 πάλης.	 Η	 τεράστια	 ανασφάλεια	 και	 το	 άγχος	
για	 την	 καθημερινή	 επιβίωση	 που	 έχει	 επιφέρει	 η	 κρίση,	
διαμορφώνουν	 τις	 καταλληλότερες	 προϋποθέσεις	 για	 την	
κατάργηση	 δικαιωμάτων,	 που	 δεν	 έχουν	 παραχωρηθεί	
από	το	κεφάλαιο	σε	στιγμές	κερδοφορίας	του,	αλλά	έχουν	
κατακτηθεί	 με	 εργατικούς	 αγώνες.	 Θα	 ήταν	 αφελές	 να	
πιστέψουμε	 πως	 οι	 εντολές	 του	 ΔΝΤ	 και	 της	 Ευρωπαϊκής	
Τράπεζας,	 οι	 επιταγές	 του	 Μνημονίου	 και	 η	 πολιτική	 της	
κυβέρνησης,	 έχουν	 προσωρινό	 χαρακτήρα.	 Αντίθετα	
διαμορφώνουν	 και	 τον	 μελλοντικό	 εργαζόμενο,	 πειθήνιο,	
ανίκανο	 να	 αντιδράσει	 στην	 αντεργατική	 λαίλαπα	 και	 να	
διεκδικήσει	τα	δικαιώματά	του.

Τον	 ίδιο	 σκοπό	 εξυπηρετούν	 και	 οι	 μεταρρυθμίσεις	 στην	
τριτοβάθμια	 εκπαίδευση.	 Από	 τη	 μία	 να	 την	 μετατρέψουν	
σε	πεδίο	κερδοφορίας	και	από	την	άλλη	να	«εκπαιδεύσουν»	

πτυχίο	 που	παρέχει	 γνώσεις	 σε	 ένα	 γνωστικό	 αντικείμενο	
και	 αντικαθίσταται	 από	 έναν	 ατομικό	 φάκελο	 προσόντων	
που	θα	περιλαμβάνει	«γνώσεις,	δεξιότητες	και	ικανότητες»	
τις	οποίες	ο	φοιτητής	θα	συγκεντρώνει	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	
των	σπουδών	του.	Διαλύεται	έτσι	και	κάθε	επαγγελματικό	
δικαίωμα	που	εξασφάλιζε	το	ενιαίο	πτυχίο	και	ο	απόφοιτος	
συνεχίζει	 επ’	 άπειρον,	 για	 χάρη	 της	 ανταγωνιστικότητας,	
τον	 εμπλουτισμό	 του	 ατομικού	 του	 φακέλου.	 Ο	 φοιτητής	
πλέον	 γαλουχείται	 στην	 ιδέα	 της	 ανταγωνιστικότητας,	
πειθαρχείται	 από	 τη	 εντατικοποίηση	 και	 υποτάσσεται	
στον	ατομικό	δρόμο.	Έτσι,	 τόσο	ως	φοιτητής,	όσο	και	ως	
μελλοντικός	 εργαζόμενος	 στερείται	 κάθε	 δυνατότητας	
συλλογικής	διεκδίκησης	απέναντι	στον	εκάστοτε	εργοδότη.

Ο	 δημόσιος	 και	 δωρεάν	 χαρακτήρας	 της	 παιδείας	
υπονομεύεται	 και	 	 με	 την	«κάρτα	 του	φοιτητή».	 Σε	αυτήν	
θα	 αντιστοιχεί	 το	 «απαραίτητο»	 χρηματικό	 ποσό	 για	 την	
ολοκλήρωση	 των	 σπουδών	 του	 και	 την	 εξασφάλιση	 της	
φοιτητικής	 μέριμνας.	 Μετατίθεται	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 η	
χρηματοδότηση	από	το	σύνολο	του	ιδρύματος	στον	αριθμό	
των	 φοιτητών	 του	 «με	 το	 κομμάτι».	 Επιπλέον	 καθιστά	
τους	 φοιτητές,	 όχι	 ενεργούς	 ακαδημαϊκούς	 πολίτες,	 αλλά	
κατόχους	 κάρτας	 μέσω	 της	 οποίας	 θα	 «καταναλώνουν»	
εκπαιδευτικές	υπηρεσίες.	Ανοίγει,	τέλος,	ο	δρόμος	για	την	
επιβολή	διδάκτρων.

Επιπλέον,	 καθιερώνεται	 το	 προπαρασκευαστικό	 έτος,	
που	 είναι	 ένα	 επιπλέον	 έτος	 εντατικού,	 χωρίς	 ουσία	
διαβάσματος,	αλλά	και	μια	επιπλέον	εξεταστική	διαδικασία	
εξίσου	εντατική	με	αντίστοιχες	εισαγωγικές	εξετάσεις	και	με	
τον	ίδιο	αλλοτριωτικό,	ταξικό	αλλά	και	ενισχυμένα	ατομικό	
και	ανταγωνιστικό	χαρακτήρα.

Δεν	πρέπει	να	ξεχνάμε	φυσικά	το	νόμο	για	την	κατάργηση	
του	 ασύλου	 στα	 Πανεπιστήμια	 και	 τον	 περιορισμό	 του	
μόνο	σε	χώρους	διδασκαλίας	και	έρευνας.	Ο	νόμος,	αν	και	
απονομιμοποιημένος	στους	φοιτητές	ως	κομμάτι	του	νόμου	
–	πλαίσιο,	έχει	περαστεί	και	πλέον	πάει	να	εφαρμοστεί	στα	
πλαίσια	της	διασφάλισης	της	κυρίαρχης	αντιλαϊκής	πολιτικής	
που	 θέλει	 να	 καταπνίξει	 κάθε	 κινητοποίηση.	 Το	 άσυλο	
μετατρέπεται	 από	 πανεπιστημιακό	 σε	 ακαδημαϊκό,	 καθώς	
ορίζεται	πια	μόνο	σε	χώρους	όπου	διεξάγεται	ακαδημαϊκό	
έργο.	Το	άσυλο	υπήρχε	ως	θεσμός	για	να	προστατεύει	το	
δικαίωμα	 στην	 ελεύθερη	 έκφραση	 και	 διακίνηση	 ιδεών	
ακόμα	 και	 αν	 αυτές	 θεωρούνταν	 αιρετικές	 στο	 υπάρχον	
καπιταλιστικό	 σύστημα.	 Οι	 φοιτητές	 πλέον	 χάνουν	 το	
δικαίωμα	για	κινητοποιήσεις	και	για	πολιτικές	διεκδικήσεις.	
Έτσι	 διασφαλίζονται	 μόνο	 οι	 διαδικασίες	 διδασκαλίας	 και	
έρευνας	και	όχι	η	δυνατότητα	των	φοιτητών	να	αποφασίζουν	
γι	αυτές.	Με	την	είσοδο	ιδιωτών	στην	έρευνα	που	ήδη	έχει	
συντελεστεί	 στο	 ελληνικό	 πανεπιστήμιο	 γίνεται	 σαφές	 ότι	
άσυλο	δεν	 έχουν	πια	 οι	 ιδέες,	 οι	 πολιτικές	απόψεις	 και	 η	
έκφραση	αλλά	οι	εταιρίες	και	οι	επιχειρήσεις	που	μπορούν	
ανενόχλητες	να	εκμεταλλεύονται	τον	φοιτητή.
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Η ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η	 Ενιαία	 Πανεπιστημιακή	 Εκπαίδευση	 είναι	 ένα	 σύνολο	
κριτηρίων	για	την	εκπαίδευση	που	έχει	ανάγκη	η	νεολαία.	
Απέναντι	 στο	 σύγχρονο	 κατακερματισμό	 σχολών	 και	
αποφοίτων	πιστεύουμε	ότι	η	πανεπιστημιακή	εκπαίδευση	
πρέπει	να	είναι	ενιαία	και	αδιάσπαστη,	να	παρέχει	ενιαία	
επαγγελματικά	 και	 εργασιακά	 δικαιώματα.	 Ένα	 πτυχίο	
ανά	 γνωστικό	 αντικείμενο,	 που	 θα	 το	 καθορίζουν	 οι	
κοινωνικές	 ανάγκες	 και	 όχι	 το	 κράτος	 και	 το	 κεφάλαιο.	
Χωρίς	 οριζόντιους	 και	 κάθετους	 διαχωρισμούς,	 χωρίς	
ειδικεύσεις	 και	 κατατμήσεις,	 με	 ελεύθερη	πρόσβαση	στη	
γνώση	και	στην	έρευνα.	Σε	μία	περίοδο	όπου	το	κεφάλαιο	
θέλει	 τους	 εργαζομένους	 να	 έχουν	 γνώση	 ενός	 πολύ	
μικρού	 κομματιού	 της	 παραγωγικής	 διαδικασίας	 και	 να	
είναι	 ειδικευμένοι,	 πρέπει	 να	 προτάσσουμε	 την	 ανάγκη	
για	γενική	και	συνολική	γνώση	επί	του	αντικειμένου,	κάτι	
που	θα	μας	δώσει	και	καλύτερους	όρους	διεκδίκησης	στην	
αγορά	εργασίας.	Μία	εκπαίδευση	που	δε	θα	χωρίζεται	σε	
Α.Ε.Ι.,	Τ.Ε.Ι.,	Κ.Ε.Σ.,	Ι.Ε.Κ.	κτλ.	Τέτοιοι	διαχωρισμοί	είναι	
από	τη	μία	αντιεπιστημονικοί,	καθώς	κατακερματίζουν	ένα	
συνολικό	επιστημονικό	κομμάτι,	αλλά	κυρίως	δημιουργούν	
απόφοιτους	 πολλών	 ταχυτήτων,	 που	 ανταγωνίζονται	
ατομοκεντρικά	μεταξύ	τους	στην	διεκδίκηση	πολλές	φορές	
παρεμφερών	θέσεων	εργασίας.	Αυτό	εν	τέλει	οδηγεί	στην	
συνεχή	πίεση	προς	 τα	 κάτω	 των	συνολικών	 εργασιακών	
συνθηκών,	δικαιωμάτων	και	διεκδικήσεων.	Προτάσσουμε	
ταυτόχρονα	δωδεκάχρονη	σχολική	εκπαίδευση	για	όλους.	
Ενάντια	 σε	 μια	 λογική	 που	 θέλει	 το	 σχολείο	 να	 είναι	 το	
προπαρασκευαστικό	 στάδιο	 για	 το	 πανεπιστήμιο.	 Που	
ξεχωρίζει	 την	 πνευματική	 από	 τη	 χειρωνακτική	 εργασία	
και	 με	 αντίστοιχα	 κριτήρια	 διαχωρίζει	 την	 τριτοβάθμια	
εκπαίδευση	 από	 το	 υπόλοιπο	 σχολείο,	 τη	 στιγμή	 που	 η	
δυσκολία	 εισαγωγής	 στο	 πανεπιστήμιο	 έγκειται	 στους	
εξεταστικούς	 και	 ταξικούς	 φραγμούς	 που	 έχουν	 τεθεί	
από	 τις	 κυβερνήσεις	 και	 το	 κεφάλαιο.	 O	 καπιταλισμός	
της	 εποχής	μας	 έχει	ανάγκη	από	ένα	σχολείο-εξεταστικό	
κάτεργο,	 από	 πειθήνιους	 και	 παραγωγικούς	 μαθητές,	
φοιτητές	και	εργαζόμενους,	από	στρατιές	«αποτυχημένων»	
που	 «δεν	 αξίζουν	 για	 το	 πανεπιστήμιο»,	 από	 γνώση	
και	 έρευνα	 υποταγμένη	 στις	 ανάγκες	 του	 κεφαλαίου.	
Επομένως,	η	αντίθεση	με	τους	εξεταστικούς	και	ταξικούς	
φραγμούς	 συνεπάγεται	 την	 αμφισβήτηση	 της	 διάκρισης	
χειρωνακτικής-	πνευματικής	εργασίας	αλλά	και	συνολικά	
του	ίδιου	του	συστήματος.

θα	μπορεί	να	παράγει	πολιτική	από	τα	κάτω	για	να	μιλήσει	
για	 το	 Πανεπιστήμιο	 που	 θέλουμε,	 για	 την	 κοινωνία	 στην	
οποία	θέλουμε	να	ζούμε.

Κατανοώντας	 το	 μέλλον	 που	 ετοιμάζουν	 για	 τους	
αποφοίτους,	 ειδικότερα	 μέσα	 στην	 αβεβαιότητα	 που	
μπορεί	να	“προσφέρει”	η	οικονομική	κρίση,	οφείλουμε	να	
τοποθετήσουμε	 την	 απάντηση	 του	 φοιτητικού	 κινήματος	
σε	 ένα	 πιο	 συνολικό	 	 επίπεδο.	 Δεν	 είναι	 οι	 λανθασμένες	
επιλογές	 μιας	 υπουργού	 παιδείας,	 που	 καλούμαστε	 να	
αντιπαλέψουμε.	Είναι	η	συνολική	πολιτική	της	κυβέρνησης	
του	ΠΑΣΟΚ,	της	τρόικας,	του	κεφαλαίου	που	επιτίθεται	σε	
όλες	τις	πτυχές	της	ζωής	μας.	Αν	θέλουμε	λοιπόν	να	έχουμε	
επιτυχημένες	διεκδικήσεις,	θα	πρέπει	και	αυτές	να	απαντούν	
εξίσου	 συνολικά	 σε	 όλα	 τα	 ζητήματα	 από	 την	 παιδεία,	
την	 εργασία,	 τις	 κοινωνικές	 παροχές,	 τα	 δημοκρατικά	
μας	 δικαιώματα.	 Επομένως,	 οφείλουμε	 σαν	 φοιτητικό	
κίνημα	 να	 επαναπροσδιορίσουμε	 τα	 αιτήματά	 μας	 και	 να	
τα	 διευρύνουμε.	 Να	 τους	 δώσουμε	 ακόμα	 περισσότερο	
αντικαπιταλιστικά	 χαρακτηριστικά,	 που	 θα	 καταδεικνύουν	
την	 εκάστοτε	 κυβέρνηση	 σαν	 τον	 κύριο	 εκφραστή	 της	
πολιτικής	του	κεφαλαίου,	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	του	
ΔΝΤ.

Αντίστοιχα,	 προϋπόθεση	 για	 να	 έχουν	 επιτυχία	 οι	 αγώνες	
μας	 είναι	 να	 επιδιώξουμε	 την	 σύνδεση	 του	 φοιτητικού	
κινήματος	με	όλα	τα	κομμάτια	της	κοινωνίας	που	πλήττονται,	
τους	μαθητές,	τους	εργαζόμενους,	τους	άνεργους.	Αλλαγές	
προς	το	καλύτερο	μπορούν	να	γίνουν	μόνο	με	γνώμονα	τις	
κοινωνικές	ανάγκες	και	αυτές	μπορούν	να	εκφραστούν	μόνο	
από	τους	εργαζόμενους	και	τη	νεολαία.	Είναι	αναγκαίο	να	
μπορέσουμε	να	πραγματοποιήσουμε	κοινούς	αγώνες	με	τους	
εργαζόμενους	και	τους	μαθητές.	Να	ενοποιήσουμε	πολιτικά	
τα	 επιμέρους	 αιτήματά	 μας,	 να	 συντονιζόμαστε	 από	 τα	
κάτω,	κόντρα	σε	γραφειοκρατικές	ηγεσίες	που	είτε	θέλουν	
να	 ενσωματώσουν	και	 να	αποδυναμώσουν	 το	 κίνημα,	 είτε	
το	αντιλαμβάνονται	μέσα	σε	στενά	κομματικά	πλαίσια.	Να	
προχωρήσουμε	 με	 πανελλαδικό	 συντονισμό	 μεταξύ	 των	
φοιτητικών	συλλόγων	και	των	σωματείων	των	εργαζομένων,	
προκειμένου	να	διεκδικήσουμε	από	κοινού	δικαιώματα	και	
ελευθερίες.	 Οι	 μαζικοί	 συλλογικοί	 αγώνες	 είναι	 ο	 μόνος	
δρόμος	για	να	αναχαιτίσουμε	αυτήν	την	ολομέτωπη	επίθεση.

Διεκδικούμε	 την	 αξιοπρέπεια	 και	 την	 ελευθερία	 μας	 ως	
μελλοντικοί	 εργαζόμενοι.	 Προτάσσουμε	 αιτήματα	 βάσει	
των	κοινωνικών	αναγκών.	Το	δικαίωμα	στην	παιδεία,	στην	
εργασία,	 στην	 υγεία.	 Την	 κοινωνική	 ανάγκη,	 τέλος,	 για	
ολοκληρωμένους	επιστήμονες	και	πολύ	περισσότερο	πολίτες	
που	θα	έχουν	όλα	τα	απαραίτητα	εργαλεία	να	κατανοήσουν,	
να	κρίνουν	και	να	αλλάζουν	την	κοινωνία	σε	απελευθερωτική	
κατεύθυνση.

Δίνουμε τη μάχη της γενιάς μας

Απέναντι	 στην	 καταστροφή	 της	 γνώσης	 που	 παίρνουμε	
στο	 Πανεπιστήμιο,	 στην	 κατάργηση	 των	 επαγγελματικών	
μας	 δικαιωμάτων	 και	 κατ’	 επέκταση	 τη	 βαθιά	 επιδείνωση	
ολόκληρης	της	ζωής	μας,	απαντούμε	με	ένα	επιθετικό	και	
μαχητικό	φοιτητικό	κίνημα	που	θα	μπορεί	να	διεκδικεί	τους	
όρους	με	τους	οποίους	θα	σπουδάζουμε	και	θα	εργαζόμαστε.	

Το	 τελευταίο	 θα	 έρχεται	 σε	 κόντρα	 με	 το	 κυρίαρχο	
πλαίσιο	 ατομοκεντρικού	 ανταγωνισμού	 και	 θα	 προβάλλει	
τη	 σημασία	 και	 την	 αναγκαιότητα	 των	 συλλογικών	
διεκδικήσεων	 και	 αγώνων.	 Αυτό	 σημαίνει	 την	 ενίσχυση	
του	 ρόλου	 των	 φοιτητικών	 συλλόγων	 ως	 των	 κυρίαρχων	
συλλογικών	οργάνων	έκφρασης	και	δράσης	των	φοιτητών	
για	κάθε	ζήτημα	που	τους	απασχολεί	μέσα	στα	πανεπιστήμια	
(καθηγητική	αυθαιρεσία,	ποιότητα	μαθημάτων,	αλλαγές	στην	
τριτοβάθμια	εκπαίδευση	κ.λ.π.),	αλλά	και	συνολικότερα	στην	
κοινωνία	 (εργασία,	 δημοκρατικά	 δικαιώματα,	 κοινωνική	
απελευθέρωση	 κ.α.).	 Παράλληλα	 μέσω	 των	 οργάνων	 του	
θα	 ενισχύεται	 και	 θα	 καθίσταται	 καθοριστικός	 ο	 ρόλος	
των	 φοιτητών	 στο	 πανεπιστήμιο	 (δηλαδή	 της	 απόλυτης	
πλειοψηφίας	του),	σε	ζητήματα	όπως	ο	τρόπος	λειτουργίας	
των	 ιδρυμάτων,	η	διαμόρφωση	και	ο	έλεγχος	της	μορφής	
και	του	περιεχομένου	των	προγραμμάτων	σπουδών	κ.λ.π..	

Είναι	αναγκαίο	ένα	φοιτητικό	κίνημα	αμεσοδημοκρατικό,	το	
οποίο	αποβάλλοντας	λογικές	ανάθεσης	και	προσωποπαγών	
δ.σ.	θα	αναδεικνύει	τη	γενική	συνέλευση	ως	το	βασικό	και	
κυρίαρχο	όργανο	με	την	απόλυτη	εξουσία	στους	φ.σ.,	καθότι	
αυτή	 αποτελεί	 το	 μοναδικό	 μαζικό	 και	 αμεσοδημοκρατικό	
όργανό	τους.	Μόνο	σε	αυτή	ο	κάθε	φοιτητής,	συλλογικότητα	
και	 πολιτική	 αντίληψη	 μπορούν	 να	 εκφραστούν,	 να	
προτείνουν,	να	συνθέσουν	και	να	αποφασίσουν	δημοκρατικά	
τη	 θέση	 των	 φοιτητικών	 συλλόγων.	 Όλη	 η	 εξουσία	 στις	
γενικές	συνελεύσεις!	

Παλεύουμε	 για	 ένα	 φοιτητικό	 κίνημα	 ενιαίο	 το	 οποίο	
κόντρα	 σε	 συντεχνιακούς	 και	 άλλους	 διαχωρισμούς	
μεταξύ	 φοιτητών,	 θα	 εκφράζει	 και	 θα	 συντονίζει	 όλους	
τους	 φοιτητικούς	 συλλόγους	 σε	 ΑΕΙ	 και	 ΤΕΙ.	 Θα	 δομείται	
αποκλειστικά	από	τα	κάτω,	μέσω	των	γενικών	συνελεύσεων	
των	συλλόγων,	 τις	 συντονιστικές	 επιτροπές	καθώς	και	 τα	
συντονιστικά	 των	 γενικών	 συνελεύσεων	 και	 καταλήψεων.	
Κατά	 συνέπεια	 θα	 έρχεται	 σε	 πλήρη	 αντίθεση	 και	 θα	
απονομιμοποιεί	 γραφειοκρατικές	 δομές	 όπως	 η	 ΕΦΕΕ,	
η	 οποία	 λειτουργεί	 αποκλειστικά	 με	 ενσωματώσημους	
εκλογικούς	και	προσωποπαγείς	όρους	ανάθεσης.

Είναι	 αναγκαίο	 το	φοιτητικό	 κίνημα	 να	 θέσει	 δημιουργικά	
αιτήματα,	όπως	η	Ενιαία	Πανεπιστημιακή	Εκπαίδευση,	που	
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εκφράσει	και	να	καλύψει	τα	εργατικά	κεκτημένα	και	δικαιώματα.	
Η	 όλη	 στάση	 του	 επίσημου	 συνδικαλισμού	 μέχρι	 σήμερα	 έχει	
φέρει	 την	 αποστροφή	 των	 εργαζομένων	 στο	 συνδικαλισμό.	
Μεγάλο	ρόλο	σε	αυτό	έχει	παίξει	και	η	λογική	της	ανάθεσης	που	
κυριαρχεί	 στο	 εργατικό	 κίνημα,	 για	 την	 οποία	 ευθύνες	 φέρει	
και	 η	καθεστωτική	αριστερά.	Παράλληλα,	οι	αστικές	δυνάμεις,	
με	 αρκετούς	 τρόπους,	 πάντα	 επέλεγαν	 να	 ενσωματώσουν	 το	
εργατικό	κίνημα.	Αυτό	εκφράζεται	κεντρικά	με	το	πως	το	κράτος	
εγκόλπωσε	 τον	 επίσημο	συνδικαλισμό	και	 τη	 ΓΣΕΕ	και	 με	 έναν	
τρόπο	όχι	τόσο	επίσημο,	αλλά	τον	πιο	συνηθισμένο,	στήνοντας	
ή	 μετατρέποντας	 τα	 σωματεία	 σε	 εργοδοτικά.	 Το	 τελευταίο	
χρήζει	 μεγαλύτερης	 ανάλυσης.	 Ουσιαστικά,	 η	 εργοδοσία	
κατεβάζει	 εντεταλμένους	 εργαζόμενους	 και	 παρατάξεις	 που	
εκπροσωπούν	τα	εργοδοτικά	συμφέροντα	και	όχι	τα	εργασιακά.	
Από	 τα	 παραπάνω,	 το	 συμπέρασμα	 που	 προκύπτει	 είναι	 ότι	 ο	
επίσημος	 συνδικαλισμός	 δεν	 έχει	 μάλλον	 καμία	 επαφή	 με	 τον	
συνδικαλισμό.	 Ουσιαστικά	 παίζει	 δομικό	 ρόλο	 στο	 σχεδιασμό	
και	την	προώθηση	της	αστικής	πολιτικής.	Πάνω	σε	αυτό	διασπά	
την	 εργατική	 τάξη	 και	 συνολικά	 τον	 κόσμο	 της	 εργασίας,	 κάτι	
που	 αποτελεί	 στρατηγική	 επιλογή	 του	 κεφαλαίου.	 Μπορούμε	
να	πούμε	πως	ο	επίσημος	συνδικαλισμός	παίζει	εργοδοτικό	και	
γραφειοκρατικό	 ρόλο.	 Ειδικά	 στην	 περίοδο	 που	 ζούμε,	 παίζει	
και	 ρόλο	 έντονα	 κυβερνητικό,	 καθώς	 η	 παράταξη	 του	 ΠΑΣΟΚ,	
ΠΑΣΚΕ,	 έχει	 	 την	 ηγεμονία	 στη	 ΓΣΕΕ.	 Η	 παραπάνω	 κατάσταση	
γεννάει	 περεταίρω	 παθογένειες	 και	 δυσκολίες	 στην	 ανάπτυξη	
του	 εργατικού	 κινήματος.	 Χαρακτηριστικά,	 προκαλεί	 την	
αποστροφή	προς	το	συνδικαλισμό.		Ίσως	η	απουσία	πραγματικού	
συνδικαλισμού	 στους	 εργασιακούς	 χώρους	 είναι	 η	 μεγαλύτερη	
παθογένεια	 του	 εργατικού	 κινήματος.	 Η	 παραπάνω	 κατάσταση	
έχει	 κάνει	 τον	 κόσμο	 της	 εργασίας	 να	 αποστραφεί	 και	 να	 μην	
γνωρίζει	 το	 συλλογικό	 δρόμο	 διεκδίκησης	 και	 τον	 σημαντικό	
ρόλο	 που	 παίζει	 η	 δημιουργία	 σωματείων	 και	 συλλογικοτήτων	
στους	χώρους	δουλείας.	

Εν	ολίγοις,	αυτή	είναι	η	κατάσταση	που	επικρατεί	στο	εργατικό	
κίνημα.	 Βέβαια	 μέσα	 σε	 αυτό	 υπάρχουν	 και	 παραδείγματα	
ανάτασης	και	πιο	αγωνιστικής	συγκρότησης,	κάτι	στο	οποίο	θα	
αναφερθούμε	παρακάτω.

Η		αναδρομή	στην	προηγούμενη	περίοδο	θα	αρχίσει	από	τις	17	
Δεκέμβρη	 του	 2009.	 Η	 φρέσκια	 κυβέρνηση	 του	 ΠΑΣΟΚ	 με	 την	
ισχνή	της	πλειοψηφία,	είχε	αναγγείλει	την	προώθηση	μίας	σειράς	
αντεργατικών	μεταρρυθμίσεων,	όπως	οι	αντιδραστικές	αλλαγές	
στο	 ασφαλιστικό,	 η	 αλλαγή	 του	 φορολογικού	 και	 η	 θέσπιση	
ενός	προϋπολογισμού	σκληρής	λιτότητας.	Την	ίδια	περίοδο,	είχε	
περάσει	μόλις	ένας	χρόνος	από	την	νεολαιίστικη		εξέγερση	του	
Δεκέμβρη.	 Η	 ΓΣΕΕ	 δεν	 καλούσε	 καν	 στην	 εθιμοτυπική	 απεργία	
τουφεκιά.	Οι	δυνάμεις	της	αντικαπιταλιστικής	κι	επαναστατικής	
αριστεράς,	η	πρωτοβουλία	των	πρωτοβάθμιων	σωματείων	και	το	
ΠΑΜΕ	κήρυξαν	απεργία	στην	οποία	η	ΓΣΕΕ	δεν	συμμετείχε.	Αυτό	
αποτέλεσε	την	αρχή	για	τις	αρκετές	απεργιακές	κινητοποιήσεις	
που	έγιναν	το	επόμενο	διάσημα.	Η	κορύφωση	όλων	αυτών	των	
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Μαζικό κίνημα ανατροπής

ενάντια στο νέο
εργασιακό μεσαίωνα

αναπαράγεται	 σε	 οικονομικό	 και	 ιδεολογικό	 επίπεδο	
επιφέροντας	πάνω	σε	αυτά	τα	σημάδια	της.	Μιλάμε	για	μία	
κρίση	υπερσυσσώρευσης	κεφαλαίου	και	κρίση	πτώσης	του	
μέσου	 ποσοστού	 κέρδους	 του	 κεφαλαίου.	 Στο	 διαταύτα,	
το	 κεφάλαιο	αδυνατεί	 να	 επενδύσει	 το	 κέρδος	 του	με	 τον	
πιο	αποδοτικό	γι’	αυτό	τρόπο.	Πάνω	σε	αυτό,	το	κεφάλαιο	
προσπαθεί	να	βρει	τρόπους	για	να	αυξήσει	την	κερδοφορία	
του	και	άρα	και	 την	ανταποδοτικότητα	των	επενδυόμενων	
κεφαλαίων.	 Βασικός	 τρόπος	 για	 το	 παραπάνω	 είναι	 η	
αύξηση	της	απόλυτης	υπεραξίας,	δηλαδή	η	‘’συμπίεση’’		της	
αξίας	 της	 εργατικής	δύναμης,	αφού	μόνο	από	 εκεί	 μπορεί	
ουσιαστικά	να	αυξήσει	την	κερδοφορία	του.	Σε	αντίστοιχο	
βαθμό,	ένα	άλλος	τρόπος	αύξησης	της	κερδοφορίας	του	είναι	
η	 καταστροφή	 των	 παραγωγικών	 δυνάμεων.	 Η	 χειρότερη	
έκφραση	 αυτού	 είναι	 	 ο	 πόλεμος.	 Μία	 πιο	 συνηθισμένη	
είναι	 η	 δημιουργία	 εξαθλιωμένων	 στρατιών	 ανέργων.	 Το	
παραπάνω	 αποτελεί	 ένα	 επιστημονικό	 εργαλείο	 για	 να	
κατανοήσουμε	την	ουσία	της	αστικής	επίθεσης	σε	βάρος	του	
εργατικού	κινήματος.	

Για	να	κάνουμε	μια	ανάλυση	της	προηγούμενης	περιόδου,	θα	
επιχειρήσουμε	να	την	εξετάσουμε	μέσα	από	ημερομηνίες	που	
αποτέλεσαν	κόμβους	στις	διεργασίες	των	εργατικών	αγώνων	
αλλά	και	στην	ποιοτική	αναβάθμιση	της	αστικής	επίθεσης.	
Σε	μια	πρώτη	φάση	βέβαια,	πρέπει	να	δούμε	την	μέχρι	και	
πέρυσι	εικόνα	του	εργατικού	κινήματος.	Με	ένα	περιγραφικό	
τρόπο	μπορούμε	να	δούμε	ότι	αυτό	το	περίφημο	όργανο	με	
το	 όνομα	 ΓΣΕΕ	 που	 θεωρητικά	 αποτελεί	 το	 ‘’όργανο	 της	
εργατικής	 τάξης’’	 -βαρυσήμαντος	 τίτλος-	 τελικά	 καλύπτει	
με	επίσημα	στοιχεία	το	20%	των	εργαζομένων.	Παράλληλα,	
δεν	αναγνωρίζει	τις	πιο	σκληρές	σχέσεις	εργασίας	όπως	οι	
ελαστικές	 (stage,	συμβασιούχοι	κτλ)	και	 τους	μετανάστες.	
Αυτό	το	περίφημο	όργανο	που	εν	τη	γενέσει	του	αναφέρει	
καταστατικά	 πως	 στόχος	 είναι	 η	 απαλλαγή	 της	 εργατικής	
τάξης	από	τα	δεσμά	της	εκμετάλλευσης,	σήμερα	δεν	μπορεί	να	

	 	 ς	 μία	 ‘’ανορθογραφία’’	 στα	 πλαίσια	 της	
	 	 ιστορικής	 συνέχειας	 θα	 μπορούσαμε	 να	
	 	 περιγράψουμε	την	εμφάνιση	των	εργατικών	
	 	 αγώνων	 τον	 τελευταίο	 χρόνο.	 Μια	
	 	 ‘’ανορθογραφία’’	που	έχει	δίσημη	εξήγηση.	
	 	 Ανορθογραφία	 σε	 σχέση	 με	 την	
	 	 προηγούμενη	 περίοδο	 καμπής	 των	
εργατικών	 αγώνων,	 που	 από	 την	 άλλη	 όμως,	 παρά	 το	
ξέσπασμα	και	την	όξυνσή	τους,	δεν	έχουν	καταφέρει	ακόμα	
να	ανατρέψουν	την	αστική	επίθεση.	Καλό	είναι	να	αρχίσουμε	
από	 μία	 καταγραφή	 των	 υπαρχουσών	 συνθηκών	 	 μέσα	
στους	 χώρους	 εργασίας,	 αλλά	 και	 από	 την	 	 ανασκόπηση	
των	 αιτιών	 και	 των	 γεγονότων	 που	 διαμορφώνουν	 τη	
σημερινή	 κατάσταση	 των	 εργατικών	 αγώνων,	 αλλά	
και	 την	 ίδια	 την	 κατάσταση	 του	 κόσμου	 της	 εργασίας.	

Ήδη	πριν	από	την	ενεργοποίηση	του	μηχανισμού	στήριξης	του	
ΔΝΤ-ΕΚΤ,	η	βαθειά	οικονομική	κρίση	εμφάνιζε	τις	επιπτώσεις	
της	σε	βάρος	των	εργασιακών	δικαιωμάτων.	Κάνοντας	μία	
μικρή	παρένθεση,	θα	περιγράψουμε	εν	συντομία	τον	τρόπο	
αστικής	υπέρβασης	της	κρίσης	και	τις	επιπτώσεις	αυτού	ως	
προς	την	εργαζόμενη	πλειοψηφία.	Η	ανάλυση	αυτή	θα	είναι	
αρκετά	 απλοποιημένη,	 απλά	 αναφέρουμε	 επικουρικά	 ότι	
η	εργατική	δύναμη	αποτελεί	εμπόρευμα	και	ότι	η	εργασία	
ανήκει	 στις	 παραγωγικές	 δυνάμεις,	 και	 επειδή	 μιλάμε	
για	 τον	 καπιταλισμό,	 είναι	 προφανές	 ότι	 η	 αστική	 τάξη	
εκμεταλλεύεται	 την	 εργατική	 δύναμη,	 αποσπώντας	 από	
αυτή	την	οικονομική	της	κερδοφορία,	άρα	την	επιβίωση	της	
και	για	να	το	καταφέρει	αυτό	επιβάλλει	και	την	πολιτική	και	
ιδεολογική	της	ηγεμονία.	

Κρίσης	 ανάλυση.	 Αναφερόμαστε	 	 σε	 μία	 κρίση,	 που	
αποτελεί	 δομικό	 στοιχείο	 του	 καπιταλισμού,	 άρα	 και	 της	
αστικής	 κερδοφορίας	 και	 ηγεμονίας.	 Δηλαδή	 μία	 κρίση	
που	 προέρχεται	 από	 τον	 τρόπο	 που	 το	 ίδιο	 το	 σύστημα	
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είχαμε	την	μαζικοποίηση	της	πρωτοβουλίας	των	πρωτοβάθμιων	
σωματείων.	Αυτό	μάλλον	είναι	ένα	συμπέρασμα	που	χρειάζεται	
πιο	συγκεκριμένη	ανάλυση.

Η	πρωτοβουλία	αυτή	αποτελεί	την	πιο	μαχητική	και	αγωνιστική	
πτέρυγα	 του	 εργατικού	 κινήματος.	 Ήρθε	 να	 απαντήσει	 στην	
σαπίλα	 της	 υπάρχουσας	 κατάστασης	 στο	 εργατικό	 κίνημα	 και	
να	βάλει	ξανά	το	στοιχείο	του	συλλογικού	αγώνα	από	τα	κάτω,	
του	πραγματικού	συνδικαλισμού	βάσης	με	στόχο	την	ενοποίηση	
των	εργαζομένων	από	ταξική	σκοπιά	και	ουσιαστικά,	την	ταξική	
ανασυγκρότηση	 του	 εργατικού	 κινήματος.	 Η	 συγκρότηση	 της	
πρωτοβουλίας	 είναι	 τέκνο	 της	 εξέγερσης	 του	 Δεκέμβρη	 και	
των	 μεγάλων	 εργατικών	 κινητοποιήσεων	 των	 τελευταίων	
χρόνων.	 Η	 πρωτοβουλία	 αυτών	 των	 σωματείων	 συγκροτήθηκε	
προφανώς	 κόντρα	 στον	 επίσημο	 συνδικαλισμό	 της	 ΓΣΕΕ.	 Είχε	
πρωταγωνιστικό	 ρόλο	 στις	 κινητοποιήσεις	 που	 είχαν	 γίνει	 με	
αφορμή	 τη	 συνδικαλίστρια	 Κ.	 Κούνεβα	 το	 2008.	 Παράλληλα,	
είναι	σωματεία	που	αποφασίζουν	αμεσοδημοκρατικά,	μέσα	από	
τις	 γενικές	στους	συνελεύσεις.	 Αυτό	 είναι	 η	 μαγιά	που	 έρχεται	
να	 δημιουργήσει	 έναν	 άλλο	 συνδικαλισμό	 στο	 εργατικό	 κίνημα	
που,	όπως	φαίνεται,	στρατεύει	τους	εργαζόμενους	σε	αγωνιστική	
κατεύθυνση	που	πολλές	φορές	έχει	νικηφόρα	έκβαση.	

Μέσα	στις	παραπάνω	συνθήκες	διεξήχθη	η	πιο	μεγάλη	απεργιακή	
κινητοποίηση	 από	 τη	 μεταπολίτευση,	 αυτή	 της	 5ης	 Μάη.	 Η	
διευρυμένη	 οργή	 έγινε	 ποτάμι	 στο	 δρόμο	 με	 μαχητικότητα.	
Αντικυβερνητικό,	ενάντια	στο	μνημόνιο	ενάντια	στην	κοινωνική	
εξαθλίωση.	Θα	μπορούσε	να	πει	κανείς	«αφού	τελικά	το	μνημόνιο	
πέρασε».	Σίγουρα	εκεί	έρχεται	να	προστεθεί	η	ανορθογραφία	της	
μη	 επάρκειας	 σε	 πολιτικό	 επίπεδο.	 Τελικά,	 η	 5η	Μάη	 ανέδειξε	
πως	 ο	 δρόμος	 για	 να	 φέρει	 νίκες	 το	 εργατικό	 κίνημα	 και	 να	
συγκροτηθεί	σε	ταξική	βάση	δεν	περνά	μόνο	από	μία	πορεία	ή	μία	

απεργία	αλλά	είναι	μία	συνολικότερη	δουλειά	που	ενέχει	αυτά	τα	
στοιχεία	εντός	της.	Σίγουρα	η	5η	Μάη	είναι	στη	συνείδηση	των	
εργαζομένων	 μία	 ημέρα-κόμβος	 που	 κουβαλάει	 το	 φορτίο	 της	
κινηματικής	εμπειρίας	για	τη	συγκρότηση	νέων	αγώνων.

Μετά	από	την	5η	Μάη	υπήρχε	μία	άτυπη	φιλολογία	περί	θερμού	
φθινοπώρου.	 Τελικά,	 αυτό	 δεν	 επιβεβαιώθηκε.	 Η	 προώθηση	
της	επίθεσης	συνεχίστηκε,	ενώ	οι	ανεπάρκειες	έφεραν	και	πάλι	
το	 εργατικό	 κίνημα	 στον	 τοίχο.	 Η	 ΓΣΕΕ	 υπέγραψε	 συλλογική	
σύμβαση	εργασίας	με	βάση	το	μνημόνιο,	ενώ	η	κυβέρνηση	πέρασε	
λίγο	 πιο	 μετά	 με	 έκτακτο	 νόμο	 τη	 διάλυση	 των	 συλλογικών	
συμβάσεων	 εργασίας.	 Αυτές	 οι	 εξελίξεις	 έχουν	 	 οδηγήσει	 σε	
εντελώς	 νέες	 συνθήκες.	 Συνθήκες	 που	 στέλνουν	 τα	 εργασιακά	
κεκτημένα	 σχεδόν	 έναν	 αιώνα	 πίσω.	 Υπό	 αυτές	 τις	 συνθήκες	
διεξήχθη	 και	 η	 απεργία	 της	 15ης	 Δεκέμβρη,	 που	αποτέλεσε	 το	
πρώτο	 δυναμικό	 παρόν	 του	 εργατικού	 κινήματος	 μετά	 την	 5η	
Μάη.	Στη	15η	Δεκέμβρη	φάνηκε	δυναμικότερη	η	πολιτικοποίηση	
του	 κόσμου	 αλλά	 και	 η	 μαχητική	 στάση	 του	 στο	 δρόμο.	 Πιο	
έντονο	από	ποτέ	ήταν	ένα	ξεκάθαρο	στίγμα	για	την	ανατροπή	της	
χούντας	κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.	Ένα	στίγμα	που	δείχνει	ότι	πια	η	
ταξική	πάλη	οξύνεται	και	πως	οι	εργαζόμενοι	αναζητούν	πολιτική	
και	κινηματική	διέξοδο.	Παράλληλα,	δείχνει	και	την	αναβάθμιση	
του	κινήματος	σε	όλα	τα	επίπεδα.	Ειδικά	σε	μία	περίοδο	που	η	
διεκδίκηση	 ξεκινάει	 ξανά	από	 τα	στοιχειώδη,	σε	συνθήκες	που	
δεν	 υπάρχουν	 συλλογικές	 συμβάσεις	 εργασίας,	 η	 εργοδοτική	
τρομοκρατία	οξύνεται,	φαίνεται	πως	δεν	αρκούν	τα	προηγούμενα	
εργαλεία,	 αλλά	 πρέπει	 να	 υπάρξει	 ριζική	 αναδιαμόρφωση	 των	
εργατικών	αγώνων.

Σαν	 συμπέρασμα	 λοιπόν	 μπροστά	 στη	 σημερινή	 κατάσταση,	
πρέπει	 να	 κρατήσουμε	 κάποια	 στοιχεία	 για	 να	 δώσουμε	 και	
μία	 πρόταση.	 Καταρχάς	 ένα	 στοιχείο	 είναι	 η	 αναβαθμισμένη	

Η	 αστική	 επίθεση	 έχει	 ως	 στόχο	 την	 δημιουργία	 ενός	
σύγχρονου	 κοινωνικού	 μεσαίωνα.	 Η	 φρασεολογία	 περί	
μέτρων	έκτακτης	ανάγκης	που	καθημερινά	χρησιμοποιούσαν	
οι	κυβερνητικοί	εκπρόσωποι	μαζί	με	τους	λακέδες	των	ΜΜΕ,	
ήταν	ένα	από	τα	κυρίαρχα	ιδεολογήματα	που	κατατρίφθηκαν	
στη	συλλογική	συνείδηση	των	εργαζομένων.	Μιλάμε	για	μία	
βαθειά	επίθεση	που	στοχεύει	στη	διάλυση	των	εργασιακών	
κεκτημένων	και	στην	 ισοπέδωση	 των	 εργαζομένων	για	 να	
καταφέρει	 να	 	 υπερβεί	 την	 κρίση	 του.	 Αυτό	 παράλληλα	
εκφράζεται	και	με	το	ξεπούλημα	του	δημοσίου	πλούτου,	ενώ	
οι	 εργαζόμενοι	 καλούνται	 να	 αποπληρώσουν	 το	 ληστρικό	
χρέος	που	έχουν	επιβάλλει	οι	ελληνικές	και	ξένες	τράπεζες.	
Τα	 μέτρα	 αποκρυσταλλώνουν	 την	 ανάγκη	 του	 κεφαλαίου	
σε	παγκόσμιο	επίπεδο	να	υπερβεί	 την	κρίση.	Με	αυτό	τον	
τρόπο	έγινε	πια	αντιληπτός	ο	ξεκάθαρα	αντιδραστικός	ρόλος	
της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	Όπως	μέσα	σε	αυτό	το	διάστημα	
έχει	 απονομιμοποιηθεί	 η	 κυβέρνηση	 και	 συνολικότερα	 τα	
αστικά	κόμματα,	ίδιο	επίπεδο	λαϊκής	αμφισβήτησης	υπάρχει	
απέναντι	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

Από	 την	 άλλη,	 την	 ίδια	 περίοδο	 είδαμε	 και	 σημάδια	
ανάτασης	 του	 εργατικού	 κινήματος.	 Όχι	 μόνο	 ως	 προς	
την	 ποσότητα	 των	 κινητοποιήσεων,	 αλλά	 και	 ποιοτική	
αναβάθμιση	 των	 αγώνων.	 Ένα	 σημαντικό	 συμπέρασμα	
αυτών	 των	 αγώνων	 ήταν	 η	 πλήρης	 απονομιμοποίηση	 της	
ΓΣΕΕ	 από	 τους	 εργαζόμενους.	 Αυτό	 εκφράστηκε	 και	 στο	
δρόμο	όπου	τα	μπλοκ	της	συνδικαλιστικής	γραφειοκρατίας	
περιθωριοποιήθηκαν	και	συνάντησαν	εμπράκτως	την	λαϊκή	
αγανάκτηση.	Σαν	απάντηση	σε	αυτό,	ο	πρόεδρος	της	ΓΣΕΕ	
‘’προστατευόταν’’	 από	 τις	 δυνάμεις	 των	 ΜΑΤ,	 κάτι	 που	
ανέδειξε	 τον	 ξεκάθαρα	 πια	 κυβερνητικό	 και	 αντιδραστικό	
ρόλο	 που	 παίζει.	 Μέσα	 σε	 αυτές	 τις	 κινητοποιήσεις,	

κινητοποιήσεων	ήρθε	με	 την	5η	Μάη.	Αυτά	που	είναι	άξια	
παρατήρησης	 είναι	 πρώτον,	 το	 ότι	 είχαν	 περάσει	 πολλά	
χρόνια	 από	 μία	 απεργία	 που	 δεν	 θα	 καλούσε	 η	 ΓΣΕΕ,	
κάτι	 το	 οποίο	 αποτέλεσε	 πίεση	 ώστε	 αυτή	 να	 συμμετέχει	
στις	 επόμενες	 κινητοποιήσεις	 και	 δεύτερον,	 οι	 αρκετές	
κινητοποιήσεις	 που	 ακολούθησαν	 από	 τις	 17	 Δεκέμβρη	
μέχρι	και	την	5η	Μάη.	Μέσα	σε	αυτό	το	διάστημα	των	πέντε	
μηνών	βέβαια	είχαμε	ποιοτική	αναβάθμιση	και	της	αστικής	
επίθεσης	αλλά	και	της	ταξικής	πάλης.	

Όσον	αφορά	στην	αστική	επίθεση:	
Η	κυβέρνηση	προχώρησε	στην	ενεργοποίηση	του	μηχανισμού	
στήριξης	ΔΝΤ-ΕΚΤ.	Επί	της	ουσίας	μέσα	σε	αυτό	το	διάστημα,	
συγκροτήθηκε	 η	 αντιδραστική	 συμμαχία	 κυβέρνησης-
ΕΕ-ΔΝΤ-ΛΑΟΣ.	 Πολιτικός	 τους	 στόχος	 η	 δημιουργία	 μίας	
σύγχρονης	πολιτικής	και	οικονομικής	χούντας	με	στόχο	την	
πλήρη	εφαρμογή	της	αστικής	πολιτικής	για	την	υπέρβαση	της	
κρίσης	προς	όφελος	του	κεφαλαίου.	Αυτή	η	χούντα	θέσπισε	
το	μνημόνιο,	που	ουσιαστικά	αποκρυσταλλώνει	την	κήρυξη	
του	κοινωνικού	πολέμου	που	άνοιξε	το	κεφάλαιο	σε	βάρος	
των	 δυνάμεων	 της	 εργασίας.	 Με	 ένα	 πιο	 εικονογραφικό	
τρόπο	μπορούμε	να	πούμε	πως	το	κεφάλαιο,	με	‘’ένοπλη’’	
απειλή,	 ληστεύει	 τα	 δικαιώματα	 και	 τα	 κεκτημένα	 του	
κόσμου	της	εργασίας.	Αυτό	περιγράφεται	με	τη	μείωση	των	
μισθών	στο	δημόσιο	τομέα,	τη	μείωση	των	συντάξεων	και	
την	παράλληλη	αύξηση	των	φόρων	σε	είδη	πρώτης	ανάγκης	
και	υπηρεσίες.	Σε	αυτό	το	μείγμα	οικονομικής	και	κοινωνικής	
εξαθλίωσης	προστίθενται	οι	χιλιάδες	απολύσεων,	η	διάλυση	
των	εργασιακών	σχέσεων	στον	ιδιωτικό	τομέα,	το	σύμφωνο	
πρώτης	 απασχόλησης	 των	 592	 ευρώ	 και	 οι	 αντιδραστικές	
αλλαγές	στο	ασφαλιστικό.	
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“	 	 ας	 καλούμε	 όλους	 στη	 συνέλευση	 του	
	 	 σωματείου,	για	να	αποφασίσουμε	τις	δράσεις	
	 	 μας	 για	 τις	 συλλογικές	 συμβάσεις	 και	
	 	 τις	 απολύσεις.	 Να	 συζητήσουμε	 για	
	 	 την	ανάπτυξη	των	στόχων	και	των	μορφών	
	 	 πάλης	 που	 θα	 συμβάλλουν	 σε	 ένα	
	 	 σχέδιο	 αντεπίθεσης	 των	 εργαζομένων	
στον	 κλάδο	 και	 γενικά.”	 από	 την	 απόφαση	 της	
συνέλευσης	 του	 Σωματείου	 Μισθωτών	 Τεχνικών	 στις	 15/10

Θα	 ήταν	 παράληψη	 από	 ένα	 περιοδικό	 αριστερής	
συλλογικότητας	 να	 μην	 υπάρχει	 μια	 αναφορά	 σε	 ένα	
σωματείο	που	εκφράζει	τα	συμφέροντα	της	πλειοψηφίας	των	
μισθωτών	 μηχανικών	 και	 τεχνικών.	 Το	 ΣΜΤ	 δημιουργήθηκε	
το	 1999	 και	 από	 την	 ίδρυσή	 του	 μέχρι	 σήμερα,	 έχει	 παίξει	
καθοριστικό	ρόλο	στη	συγκρότηση	μαχητικών	και	νικηφόρων	
αγώνων	ενάντια	στις	απολύσεις,	στην	ασφυκτική	εργασιακή	
καθημερινότητα,	 ενάντια	 στις	 αντεργατικές	 και	 αντι-
ασφαλιστικές	μεταρρυθμίσεις.	

Η	πιο	σημαντική	μάχη	του	ΣΜΤ	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	πως	
είναι	η	ίδια	η	δημιουργία	του.	Σε	έναν	κλάδο	όπου	επικρατεί	
ο	 πλήρης	 κατακερματισμός	 των	 εργαζομένων,	 το	 ΣΜΤ	
συγκροτήθηκε	στη	βάση	ενοποίησης	αυτού	του	διασπασμένου	
εργατικού	 δυναμικού.	 Παραθέτουμε	 ένα	 μικρό	 απόσπασμα	
από	την	διακηρυκτική	του	ανακοίνωση:

“Στον	 τεχνητό	 αυτό	 κάθετο	 και	 οριζόντιο	 διαχωρισμό,	 που	
προωθείται	 όλο	 και	 περισσότερο	 από	 τους	 εργοδότες	 και	
το	 κράτος,	 έρχεται	 το	 Σωματείο	 Μισθωτών	 Τεχνικών	 να	
απαντήσει	 με	 την	 ενότητα	όλων	 των	 εργαζόμενων	 τεχνικών	
στη	 βάση	 των	 ενιαίων	 δικαιωμάτων	 και	 αναγκών	 τους,	
ανεξάρτητα	 από	 τον	 τρόπο	 αμοιβής	 τους	 ή	 το	 πτυχίο	 τους,	
απ’	 τη	 στιγμή	 που	 υπόκεινται	 στην	 ίδια	 εκμετάλλευση	 και	
στην	 ίδια	 καταστρατήγηση	 των	 δικαιωμάτων	 τους,	 στις	
ίδιες	 εξοντωτικές	 συνθήκες	 εργασίας,	 στην	 ίδια	 εργασιακή	
ανασφάλεια,	 στον	 ίδιο	 αυταρχισμό	 και	 στο	 ίδιο	 ξεζούμισμα	
του	μυαλού	και	των	φυσικών	αντοχών	τους.”

Πάνω	σε	αυτή	τη	λογική	χτίστηκε	αυτό	το	σωματείο.	Το	βασικό	
ριζοσπαστικό	 στοιχείο	 του	 είναι	 η	 δυνατότητα	 έκφρασης	
εργαζομένων	 με	 διαφορετικές	 συμβάσεις	 εργασίας	 (stage,	
δελτίο	 παροχής	 υπηρεσιών,	 ημιαπασχόληση,	 συμβάσεις	
αορίστου	 χρόνου	 κτλ.).	 Μάλιστα,	 παρ’	 ότι	 για	 αυτόν	 τον	
λόγο	δεν	αναγνωρίστηκε	απευθείας	από	το	εργατικό	κέντρο	
Αθήνας,	τελικά	το	ΣΜΤ	κατάφερε	την	υπογραφή	συλλογικής	
σύμβαση	εργασίας	η	οποία	κατοχυρώνει	όλο	αυτό	το	εργατικό	
δυναμικό.Σε	 ένα	 χώρο	όπου	ο	συνδικαλισμός	και	 ο	αγώνας	
είναι	 ‘’απαγορευμένος’’,	 το	 ΣΜΤ	 ανέδειξε	 την	 ανάγκη	 της	
συλλογικής	 διεκδίκησης	 ως	 το	 μόνο	 δρόμο	 πάλης	 για	 τα	
εργασιακά	συμφέροντα

Πέρα	από	τις	μάχες	στον	κλάδο	των	μισθωτών	τεχνικών	και	
μηχανικών,	 το	 ΣΜΤ	 συμβάλλει	 στην	 ταξική	 ανασυγκρότηση	

Σ.Μ.Τ.
Συλλογικοί αγώνες ενάντια
στο διαχωρισμό μεταξύ
των εργαζομένων

δεν	 μπορούν	 να	 έχουν	 συλλογικό	 όργανο	 έκφρασης	
των	 δικαιωμάτων	 τους,	 υπάρχει	 η	 ανάγκη	 συγκρότησης	
πρωτοβουλιών	 και	 οργάνων	 εργατικής	 δημοκρατίας	 μέσα	
στα	οποία	θα	οργανώνονται	για	 να	 εκφράσουν	συλλογικά	
τις	 ανάγκες	 και	 τα	 συμφέροντά	 τους.	 Με	 αυτό	 τον	 τρόπο	
θα	καταφέρουν	να	γίνουν	οργανικό	κομμάτι	του	εργατικού	
κινήματος.	Παράλληλα	με	τους	ανέργους	το	εργατικό	κίνημα	
πρέπει	 να	 συνδεθεί	 και	 με	 τοπικούς	 αγώνες	 που	 ξεκινάνε	
ενάντια	στις	αυξήσεις,	τα	διόδια,	τις	δημοσιες	μεταφορές	και	
γενικότερα	κινήματα	που	διεκδικούν	το	τρόπο	που	θέλουμε	
να	 ζόυμε.	 Είναι	 βασικό	 χρέος	 των	 εργατικών	 αγώνων	 να	
προασπίζονται	το	βιωτικό	επίπεδο	των	εργαζομένων.		

Η	πρωτοβουλία	των	σωματείων	είναι	το	όχημα	εκείνο	που	
τραβάει	το	νήμα	ώστε		το	εργατικό	κίνημα	να	συγκροτηθεί	
σε	 πολιτικό	 επίπεδο	 και	 να	 γίνει	 η	 διέξοδος	 απέναντι	 στη	
χρεωκοπία	και	το	αδιέξοδο	του	καπιταλισμού.	Ένα	πολιτικό	
εργατικό	 κίνημα	 θα	 αποτελέσει	 το	 αντίπαλο	 δέος	 και	 	 η	
κινητήριος	δύναμη	στης	ιστορίας.	Είναι	αυτό	που	μπορεί	να	
ανατρέψει	 την	 επίθεση,	 το	οποίο,	με	 τους	αγώνες	που	θα	
δώσει,	 θα	 αναγεννηθέι	 μέσα	 του	 η	 δυνατότητα	 της	 πάλης	
της	τάξης	για	τον	εαυτό	της,	για	να	απαλλαχτεί	τελικά	από	
τα	 δεσμά	 του	 κεφαλαίου,	 στο	 δρόμο	 προς	 την	 εργατική	
χειραφέτηση.	 Αγώνες	 που	 θα	 επωάζουν	 καθημερινά	 το	
ζήτημα	της	αντικαπιταλιστικής	επανάστασης,	το	όραμα	μιας	
άλλης	ζωής,	της	κοινωνικής	απελευθέρωσης.	Ο	κόσμος	της	
εργασίας	είναι	αυτός	που	θα	γράψει	την	ιστορία	την	επόμενη	
περίοδο	όπως	έκανε	πάντα.	Είναι	αυτός	που	θα	καταφέρει	
να	 σώσει	 την	 κοινωνία	 από	 το	 βάρβαρο	 καπιταλιστικό	
αδιέξοδο.	

επίθεση	σε	όλα	τα	επίπεδα.	Σε	οικονομικό-πολιτικό	και	σε	
ιδεολογικό.	 Αυτό	από	 μόνο	 του	αναδεικνύει	 ότι	 ο	 στείρος	
οικονομικός	αγώνας	δεν	είναι	 επαρκής.	Χρειάζεται	λοιπόν	
εργατικό	κίνημα	που	να	κάνει	πολιτικό	αγώνα	ο	οποίος	θα	
έχει	στόχο	 	την	αποδέσμευση	της	εργατικής	τάξης	από	τα	
δεσμά	 του	 κεφαλαίου,	 από	 την	 εκμετάλλευση.	 Χρειάζεται	
λοιπόν	 ένα	 πολιτικό	 εργατικό	 κίνημα	 που	 θα	 εκβιάσει	
πολιτικά	κυβέρνηση	και	κεφάλαιο,	που	θα	έρχεται	σε	ρήξη	
και	 θα	 παλεύει	 για	 τη	 συνολική	 ανατροπή	 της	 αστικής	
πολιτικής.	Πριν	από	αυτό	βέβαια	υπάρχει	ανάγκη	για	 την	
ανασυγκρότηση	 του	 συνδικαλισμού	 μέσα	 στους	 χώρους	
δουλειάς.	Να	γίνουν	σωματεία,	και	να	συγκροτηθούν	μέσα	
από	τις	γενικές	τους	συνελεύσεις.	Η	διάθεση	των	εργαζομένων	
επίσης	δείχνει	πως	θέλουν	να	κάνουν	αγώνα	για	τον	εαυτό	
τους	και	από	τα	κάτω,	ενάντια	στη	χρεωκοπημένη	λογική	
της	ανάθεσης	ή	του	κομματοκεντρικού	συνδικαλισμού.	Αυτό	
είναι	και	μία	κριτική	προς	τις	δυνάμεις	του	ΠΑΜΕ	που	μπορεί	
να	διαχωρίζονται	από	την	ΓΣΕΕ	χωροταξικά	και	σε	πολιτικό	
περιεχόμενο,	 όμως	 δεν	 προβάλλουν	 ένα	 συνδικαλισμό	
ιδιαίτερα	 διαφορετικό,	 παρά	 εμμένουν	 σκληρά	 στη	
λογική	 της	 ανάθεσης	 και	 του	 διαχωρισμού	 οικονομικού-
πολιτικού	αγώνα.	Η	ταξική	ανασυγκρότηση	του	εργατικού	
κινήματος	 περνάει	 μέσα	 από	 τη	 ριζική	 αναδιαμόρφωση	
του	 συνδικαλισμού.	 Χρειάζεται	 η	 δημιουργία	 σωματείων	
και	 μορφών	 συγκρότησης	 του	 εργατικού	 κινήματος	 που	
θα	 ενοποιούν	 τους	 εργαζόμενους	 πάνω	 σε	 ταξική	 βάση.	
Ένα	σωματείο	 μπορεί	 να	υπάρχει	 σε	 ένα	 εργασιακό	 χώρο	
και	 να	 καλείται	 να	 εκφράζει	 2-3	 διαφορετικές	 συμβάσεις	
εργασίας	που	μπορεί	να	υπάρχουν	και	να	έχουν	ίδια	ταξική	
συγκρότηση.	Άλλος	ένας	βασικός	στόχος	είναι	η	απεμπλοκή	
των	 εργοδοτικών	 μηχανισμών	 από	 τα	 σωματεία	 και	 	 τις	
δομές	του	εργατικού	κινήματος.	Είναι	αρκετά	αναγκαία	πια	
η	ρήξη	με	τον	εργοδοτικό	συνδικαλισμό.	Αντίστοιχη	πρέπει	
να	είναι	και	η	ρήξη	με	τον	επίσημο	συνδικαλισμό	των	ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ.	Οι	αναγκαίες	νέες	δομές	μπορούν	να	εκφράσουν	ένα	
μαχητικό	πολιτικό	εργατικό	κίνημα.

Μάλλον	ως	δρόμος	για	την	ανασυγκρότηση	του	εργατικού	
κινήματος	 φαίνεται	 η	 πρωτοβουλία	 των	 πρωτοβάθμιων	
σωματείων,	 καθώς	 ενέχει	 τα	 παραπάνω	 στοιχεία	 που	
απαντάνε	στις	μέχρι	τώρα	ανεπάρκειές	του.	
Βέβαια	σε	καμία	περίπτωση	δεν	μπορούμε	να	πούμε	ότι	και	
η	 πρωτοβουλία	 των	 πρωτοβάθμιων	 δεν	 έχει	 ελλείμματα,	
όμως	 παραμένει	 εκείνη	 η	 πτέρυγα	 μέσα	 στο	 εργατικό	
κίνημα	που	δείχνει	θετικά	σημάδια	ως	προς	την	ταξική	του	
ανασυγκρότηση.	

Βασική	 ανεπάρκειατου	 εργατικού	 κινηήματος	 είναι	 το	
ζήτημα	 των	 ανέργων.	 Η	 συγκρότηση	 μορφών	 οργάνωσης	
των	 ανέργων	 αποτελεί	 ζήτημα	 κομβικής	 σημασίας	 για	
το	 επόμενο	 διάστημα.Οι	 άνεργοι	 το	 επόμενο	 διάστημα	 θα	
φτάσουν	πάνω	από	το	ένα	εκατομμύριο.	Επειδή	οι	άνεργοι	
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του	 εργατικού	 κινήματος	 στο	 σύνολό	 του.	 Έπαιξε	
πρωταγωνιστικό	ρόλο	στη	συγκρότηση	της	πρωτοβουλίας	
συντονισμού	 των	 πρωτοβάθμιων	 σωματείων.	 Από	 τις	
μάχες	ενάντια	στο	ασφαλιστικό	Γιαννίτση,	τους	αγώνες	
ενάντια	 στην	 εργοδοτική	 τρομοκρατία	 και	 την	 επίθεση	
στην	Κούνεβα,		μέχρι	και	την	5η	Μάη	του	2010,	το	Σωματείο	
Μισθωτών	Τεχνικών	προέβαλε	τη	λογική	του	οριζόντιου	
συντονισμού	 των	 σωματείων	 (δηλαδή	 συντονισμό	
μέσω	 αμεσοδημοκρατικών	 συντονιστικών	 των	 γενικών	
συνελεύσεων)	ενάντια	στους	υποταγμένους	αγώνες		από	
τα	 πάνω	 στους	 οποίους	 καλεί	 η	 ΓΣΕΕ	 και	 η	 ΑΔΕΔΥ.	 Η	
δράση	του	ΣΜΤ	σπάει	τη	λογική	της	ανάθεσης,	καλεί	τους		
εργαζόμενους	 να	πάρουν	 τους	αγώνες	στα	 χέρια	 τους,	
να	κάνουν	πολιτική	οι	 ίδιοι	και	όχι	κάποιες	εκλεγμένες	
ηγεσίες	 για	 τον	 εαυτό	 τους.	 Συμβάλει	 στη	 συγκρότηση	
εργατικών	αγώνων	που	θα	συνδέουν	και	θα	προβάλλουν	
οικονομικά	και	πολιτικά	αιτήματα.	Συμπερασματικά	των	
παραπάνω	θα	μπορούσε	να	περιγραφεί	πως	η	δημιουργία	
και	η	δράση	του	ΣΜΤ	χαράζει	έναν	διαφορετικό	μαχητικό	
δρόμο	στο	εργατικό	κίνημα.	Ένα	δρόμο	που	ειδικά	στη	
ιστορική	περίοδο	που	διανύουμε		είναι	η	μόνη	διέξοδος	
για	 την	 διάσωση	 των	 εργατικών	 κεκτημένων	 και	 την	
προάσπιση	των	συμφερόντων	των	εργαζομένων.	

Αντί	επιλόγου,	παρατίθενται	και	πάλι		κάποιες	φράσεις	
από	το	διακηρυκτικό	κείμενο	του	ΣΜΤ:	

‘’Θεωρούμε	 πως	 το	 τι	 δικαιούνται	 οι	 εργαζόμενοι	 δεν	
μετριέται	 σύμφωνα	 με	 τις	 ανάγκες	 των	 επιχειρήσεων,	
με	 τα	 κέρδη	 και	 την	 ανταγωνιστικότητά	 τους,	 αλλά	 με	
τις	 δυνατότητες	 της	 εποχής	 μας	 και	 με	 τον	 πήχη	 των	
πραγματικών	 αναγκών	 μας,	 για	 ελεύθερο	 χρόνο	 και	
μισθούς	 που	 εξασφαλίζουν	 αξιοπρεπή	 ζωή,	 για	 μια	
διαφορετική	 σχέση	 με	 τη	 γνώση	 και	 την	 επιστήμη,	 για	
έναν	άλλο	ρόλο	στην	παραγωγή.	

Είναι	 εμφανής	 η	 ανάγκη	 για	 ένα	 σωματείο	 πλατύ	
και	 μαζικό,	 που	 θα	 συσπειρώνει	 εργαζόμενους	
τεχνικούς	κυρίως	από	επιχειρήσεις	όπου	απουσιάζει	 το	
πρωτοβάθμιο	σωματείο,(......)	σωματείο	ανεξάρτητο	από	
κυβερνητικές/εργοδοτικές	 προσταγές,	 που	 θα	 μάχεται	
μέχρι	 τέλους	 για	 τα	 συμφέροντα	 των	 εργαζομένων	
και	θα	αποφασίζει	από	τα	κάτω	με	διαδικασίες	άμεσης	
δημοκρατίας.	‘’

	 	 ο	 μέγεθος	 και	 η	 ταχύτητα	 υλοποίησης	
	 	 της	 αναδιάρθρωσης	 της	 τοπικής	
	 	 αυτοδιοίκησης	 δεν	 αντιστοιχούν	 τυχαία	
	 	 στις	 μεγάλες	 πολιτικές	 εξελίξεις	 που	
	 	 ζούμε	 εξαιτίας	 της	 οικονομικής	 κρίσης.	
	 	 Αντιθέτως	 ο	 μετασχηματισμός	
	 	 αυτός	 αποτελεί	 ένα	 από	 τα	
σημαντικότερα	μέτρα	που	παίρνουν	οι	κυρίαρχες	τάξεις	
της	χώρας	μας	στην	προσπάθειά	τους	να	αντιμετωπίσουν	
τη	 συγκεκριμένη	 κατάσταση	 προς	 όφελός	 τους.

Τα	 τελευταία	 3	 χρόνια	 το	 κεφάλαιο	 και	 οι	 εκφραστές	
του	εξαπολύουν	μια	πρωτοφανούς	κλίμακας	ολομέτωπη	
επίθεση	στην	υπόλοιπη	κοινωνία.	Μπροστά	στον	κίνδυνο	
χρεοκοπίας	 επιδίδονται	 σε	 μια	 φρενήρη	 προσπάθεια	
να	 μετακυλήσουν	 το	 κόστος	 της	 κρίσης	 που	 οι	 ίδιοι	
δημιούργησαν	στους	εργαζόμενους	και	τη	νεολαία.	Αυτή	
η	κατάσταση	υλοποιείται	στην	ελληνική	πραγματικότητα	
με	την	κυβέρνησης	του	ΠΑΣΟΚ	υπό	τις	οδηγίες	της	Ε.Ε.	
και	 τη	 στήριξη	 ΝΔ,	 ΛΑΟΣ	 και	 εργοδοσίας.	 Η	 τελευταία	
προχωρά	 ταχύτατα	 στην	 κατάργηση	 κοινωνικών	
δικαιωμάτων	ολόκληρων	αιώνων	με	την	προσφυγή	στο	
Δ.Ν.Τ.	και	την	υπογραφή	του	μνημονίου	εν	συνέχεια	του	
Προγράμματος	Σταθερότητας.	Στα	πλαίσια	του	τελευταίου	
προωθούνται	με	μια	τακτική	«σοκ	και	δέους»	σαρωτικές	
μεταρρυθμίσεις,	 μια	από	 τις	 κεντρικότερες	 των	οποίων	
ήταν	η	αναδιάρθρωση	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	με	το	
σχέδιο	«Καλλικράτης».

Την	 πρώτη	 εικόνα	 αυτής	 της	 αλλαγής	 αποτελούν	 οι	
συνενώσεις	 κοινοτήτων	 και	 δήμων	 σε	 περίπου	 370	
νέους	δήμους	μεγαλύτερης	κλίμακας,	η	κατάργηση	των	
νομαρχιών	 και	 η	 δημιουργία	 13ων	 περιφερειών.	 Όμως	
πέραν	 αυτών	 των	 διοικητικών	 αναδιαρθρώσεων,	 ο	
«Καλλικράτης»	αποτελεί	μια	πολύ	βαθύτερη	τομή	για	τη	
συνολική	μορφή	και	λειτουργία	του	κράτους.	Με	αυτή	την	
αλλαγή	προωθείται	ένα	νέο	μοντέλο	διοίκησης	στο	οποίο	
το	κεντρικό	κράτος	διαμορφώνει	την	εξωτερική,	κεντρική	

εσωτερική	και	οικονομική	πολιτική,	λειτουργώντας	πια	ως	ένα	
επιτελείο	το	οποίο	κατευθύνει	 ισχυρότερες,	ανεξάρτητες	και	
οικονομικά	αυτόνομες	πλέον	μονάδες	τοπικής	αυτοδιοίκησης.	
‘Έτσι	 πολλές	 κρατικές	 αρμοδιότητες	 μεταφέρονται	 στις	
περιφέρειες	 και	 τους	 δήμους	 καθιστώντας	 τους	 ένα	 είδος	
«τοπικού	κράτους»,	που	λειτουργεί	με	σχετική	αυτονομία	στα	
πλαίσια	 των	 ευρύτερων	 κρατικών	 και	 ευρωπαϊκών	 δομών,	
επηρεάζοντας	έντονα	την	καθημερινότητα	των	πολιτών.	Ήδη	
οι	δήμοι	επωμίζονται	την	ανέγερση	και	συντήρηση	σχολικών	
κτιρίων,	 ενώ	 αναμένονται	 διασπάσεις	 σε	 ευρύτερους	
κοινωνικούς	τομείς	όπως	η	υγεία	και	η	παιδεία	(«Καλλικράτης	
των	 Πανεπιστημίων»)	 με	 δραστηριότητές	 τους	 να	 περνάνε	
στην	 τοπική	 αυτοδιοίκηση	 και	 να	 συμπτύσσονται	 μέσω	 των	
ανακατατάξεων	της.

Η	 νέα	 αυτή	 συνθήκη	 αποτελεί	 εφαρμογή	 της	 κυρίαρχης	
μορφής	 τοπικής	 διοίκησης	 της	 Ε.Ε.,	 δένοντας	 ακόμα	 πιο	
ολοκληρωτικά	 	 τη	 χώρα	 μας	 σε	 αυτόν	 τον	 μηχανισμό.	
Επιβάλλεται	 έτσι	 η	 πλήρης	 υποταγή	 κάθε	 σχεδιασμού	 στης	
προτεραιότητες	 της	 Ε.Ε..	 Μπορούμε	 να	 μιλήσουμε	 για	
μια	 παντελή	 έλλειψη	 εθνικής	 στρατηγικής	 καθώς	 όλο	 και	
περισσότερο	μεγάλες	μεταρρυθμίσεις	όπως	ο	«Καλλικράτης»,	
χωροταξικές	διαμορφώσεις	αλλά	και	σχέδια	πόλης	αποτελούν	
απλή	αντιγραφή	ευρωπαϊκών	οδηγιών.	Η	δημιουργία	μεγάλων	
περιφερειών	υποστηρίζεται	 με	 το	 επιχείρημα	 της	καλύτερης	
απορρόφησης	κοινοτικών	κονδυλίων,	που	βεβαίως	αποτελούν	
εξαρχής	λεφτά	εργαζομένων,	όπως	του	ΕΣΠΑ	(τα	οποία	όμως	
σταματάνε	το	2013).	Έτσι	εντείνεται	η	διαπλοκή	του	τοπικού	
κράτους	με	το	κεφάλαιο,	που	επιζητά	την	απορρόφηση	τους,	
με	ολοένα	και	ευκολότερη	αυθαιρεσία.

Γίνεται	 εμφανές	 ότι	 το	 νέο	 μοντέλο	 στοχεύει	 όχι	 στην	
καλύτερη	 αποτελεσματικότητα	 της	 τοπικής	 αυτοδιοίκησης	
απέναντι	 στους	 πολίτες	 αλλά	 στην	 μεγαλύτερη	 ευελιξία	 και	
τη	 διαμόρφωση	 ευνοϊκότερων	 συνθηκών	 για	 το	 κεφάλαιο,	
προωθώντας	 διευκολύνσεις	 στην	 αναδιανομή	 του	 δημόσιου	
χρήματος	 και	 περιουσίας	 υπέρ	 του	 τελευταίου.	 Πράγματι,	
το	 «τοπικό	 κράτος»	 δημιουργείται	 για	 να	 υποδεχθεί	 και	 να	
οργανώσει	καλύτερα	αναπτυξιακές	πρωτοβουλίες.	Μέσω	του	
«Καλλικράτη»	 γίνεται	 η	 προσπάθεια	 συγκρότησης	 ισχυρών	
διοικητικών	ενοτήτων	οι	οποίες	θα	διαμορφώνουν	οικονομίες	
κλίμακας	 στοχεύοντας	 στην	 ενίσχυση	 της	 καπιταλιστικής	
διαχείρισης	 και	 αύξησης	 κερδοφορίας.	 Βλέπουμε	 λοιπόν	 ότι	
αυτή	 η	 μεταρρύθμιση	 είναι	 αναπόσπαστη	 με	 το	 Μνημόνιο	
Σταθερότητας	διαμορφώνοντας	το	πεδίο	εφαρμογής	του.	
 
Ο	 «Καλλικράτης»	 αποτελεί	 βασικό	 στοιχείο	 της	 οικονομικής	
πολιτικής	 της	 κυβέρνησης.	 Εντάσσεται	 στο	 πλαίσιο	
των	 αιματηρών	 περικοπών	 και	 αποτελεί	 ένα	 ακραίο	
νεοφιλελεύθερο	μέτρο	που	αποσκοπεί	όχι	απλά	στην	διεύρυνση	

της	επιχειρηματικής	λειτουργίας	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης,	
αλλά	στην	πλήρη	υποταγή	της	τελευταίας	στους	νόμους	της	
αγοράς.	Η	μεταφορά	αρμοδιοτήτων	στην	τοπική	αυτοδιοίκηση	
ουσιαστικά	 μεταθέτει	 τη	 χρεωκοπία	 στην	 περιφέρεια.	 Η	
απαλλαγή	του	κεντρικού	κράτους	από	την	ευθύνη	για	υγεία,	
παιδεία,	πρόνοια,	μεταφορές,	υποδομές	κ.α.,	σε	συνδυασμό	
με	 την	 αυξανόμενη	 μείωση	 της	 χρηματοδότησης	 (ήδη	 έχει	
περικοπεί	 το	 30%	 των	 κρατικών	 παροχών	 προς	 την	 τοπική	
αυτοδιοίκηση)	 δημιουργεί	 τεράστια	 αδυναμία	 παροχής	
υπηρεσιών.	 Αυτό	 οδηγεί	 σε	 συρρίκνωση	 του	 δημοσίου	 σε	
κρίσιμους	κοινωνικούς	τομείς	(ήδη	άρχισαν	να	κλείνουν	ή	να	
συνενώνονται	σχολεία,	κέντρα	υγείας	και	παιδικοί	σταθμοί),	
ιδιωτικοποιήσεις	 λειτουργιών	 των	 Οργανισμών	 Τοπικής	

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Τρίζουν τα κόκκαλα
του Καλλικράτη...
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Αυτοδιοίκησης,	 αναζήτηση	 χορηγιών	 –με	 το	 αζημίωτο	
φυσικά-	 καθώς	 και	 ξεπούλημα	 ελεύθερων	 χώρων	 και	
δημόσιας	περιουσίας.	Η	μείωση	δήμων	και	ΟΤΑ	θα	σημάνει	
χιλιάδες	απολύσεις	ενώ	οι	οργανισμοί	που	θα	παραμείνουν	
θα	 λειτουργούν	 με	 βάση	 καθαρά	 ανταποδοτικά	 και	
ιδιωτικοοικονομικά	 κριτήρια,	 επιβαρύνοντας	 τους	
εργαζομένους.	Η	ανάγκη	εξεύρεσης	πόρων	θα	οδηγήσει	
αναπόφευκτα	 στην	 ομηρία	 του	 τοπικού	 κράτους	 από	
τράπεζες	και	κερδοσκόπους,	καθώς	και	στην	αύξηση	της	
τοπικής	φορολογίας.	Ταυτόχρονα,	με	τον	«Καλλικράτη»	
ολοκληρώνεται	η	περίοδος	μετάβασης	από	μια	παλιότερη	
πολιτική	 «ισόρροπης»	 ανάπτυξης	 σε	 μια	 ανταγωνιστική	
λογική.	 Πλέον	 δήμοι	 και	 περιφέρειες	 θα	 λειτουργούν	
με	 όρους	 επιχειρηματικού	 ανταγωνισμού	 μεταξύ	 τους,	
οδηγώντας	αναπόφευκτα	στην	περαιτέρω	 ερήμωση	 της	
υπαίθρου,	 την	 υποβάθμιση	 του	 περιβάλλοντος	 και	 την	
ένταση	 των	 ανισοτήτων	 μεταξύ	 φτωχών	 και	 πλούσιων	
περιοχών.
 
Την	περίοδο	αυτή	η	συγκεκριμένη	αναδιάρθρωση	έρχεται	
να	 ικανοποιήσει	 ακόμα	 έναν	 στόχο-επιτακτική	 ανάγκη	
για	 τους	 κυβερνώντες.	 Αυτός	 δεν	 είναι	 άλλος	 από	 την	
θωράκιση	 της	 κεντρικής	 εξουσίας	 και	 της	 ασκούμενης	
πολιτικής	από	τον	λαϊκό	παράγοντα,	την	ύψωση	τειχών	
ασφαλείας	μεταξύ	της	κυρίαρχης	τάξης	και	της	υπόλοιπης	
πληττόμενης	 κοινωνίας.	 Όντως,	 με	 τον	 «Καλλικράτη»	
υλοποιείται	 ένας	 βαθύτατα	 αντιδημοκρατικός	
μετασχηματισμός	του	κράτους	σε	έναν	πιο	συγκεντρωτικό	
μηχανισμό	επιβολής.	
 
Με	 τη	 κατάργηση	 και	 συμπύκνωση	 μονάδων	 τοπικής	

αυτοδιοίκησης,	 τα	 κέντρα	 λήψης	 αποφάσεων	 γίνονται	
πολύ	πιο	απόμακρες	για	τους	πολίτες	δομές.	Αυτό	φάνηκε	
ξεκάθαρα	και	στις	εκλογές.	Πράγματι,	τα	γραφειοκρατικά	
εμπόδια	και	το	υπέρογκο	κόστος	συμμετοχής	καθιστούν	
απαγορευτικό	 το	 κατέβασμα	 τοπικών	 σχηματισμών,	
παρεμβάσεων	 και	 κινήσεων	 πόλης,	 σε	 αντίθεση	 με	 τα	
μεγάλα	 κόμματα	 και	 όσους	 έχουν	 την	 υποστήριξη	 των	
κυρίαρχων	 οικονομικών	 συμφερόντων.	 Οι	 εκλεγμένοι	
δήμαρχοι	 και	 περιφερειάρχες	 έχουν	 την	 απόλυτη	
εξουσία.	 Δεν	 υπάρχει	 ούτε	 στο	 ελάχιστο	 βελτίωση	 της	
διαφάνειας	ή	της	αντιπροσώπευσης,	καθώς	τα	συμβούλια	
προκύπτουν	με	συστήματα	που	πριμοδοτούν	τον	πρώτο	
συνδυασμό	με	περισσότερες	έδρες	και	την	πλειοψηφία,	
δυσκολεύοντας	 τη	 συμμετοχή	 μικρότερων.	 Με	 την	
κατάργηση	δήμων	και	κοινοτήτων	μειώνονται	αυτόματα	
στους	 μισούς	 οι	 αιρετοί	 της	 αυτοδιοίκησης,	 ενώ	 ακόμα	
και	οι	ίδιες	οι	εκλογές	περιορίζονται	με	την	αύξηση	στης	
θητείας	σε	πενταετία.	Τοπικές	συνελεύσεις	χάνουν	κάθε	
αρμοδιότητα,	κάτι	που	δεν	συμβαίνει	και	με	την	δημοτική	
αστυνομία,	η	οποία	ενισχύεται	ως	ακόμα	ένα	σημαντικό	
όργανο	καταστολής.	Είναι	ξεκάθαρο	ότι	ο	«Καλλικράτης»	
αποτελεί	 μια	 τεράστια	 απόπειρα	 περιορισμού	 και	
μεταφοράς	της	πολιτικής	από	κοινότητες,	γειτονιές,	τον	
χώρο	και	τη	ζωή	σε	χαρμόσυνες	τηλεοπτικές	διαφημίσεις	
και	απαστράπτουσες	προεκλογικές	αφίσες.	
 
Η	 εναντίωση	 στον	 «Καλλικράτη»	 αποτελεί	 εναντίωση	
σε	όλα	αυτά.	Είναι	ένας	αγώνας	κόντρα	στην	κυρίαρχη	
πολιτική,	 κόντρα	 στο	 μνημόνιο	 και	 το	 Δ.Ν.Τ.,	 κόντρα	
στον	 εκφασισμό	 της	 κοινωνίας.	 Η	 απάντηση	 μπορεί	 να	
δοθεί	 μόνο	 με	 την	 επιστροφή	 της	 πολιτικής	 στα	 χέρια	
της	 κοινωνικής	 πλειοψηφίας	 μέσω	 αμεσοδημοκρατικών	
συνελεύσεων	 σε	 γειτονιές	 και	 χωριά.	 Μέσω	 κινήσεων	
κόντρα	 στο	 ξεπούλημα	 των	 ελεύθερων	 δημόσιων	
χώρων,	 την	 υποβάθμιση	 του	 περιβάλλοντος,	 την	
εμπορευματοποίηση	 των	 κοινωνικών	 αγαθών,	 την	
ιδιωτικοποίηση	 και	 υποβάθμιση	 κοινωνικών	 υπηρεσιών	
καθώς	και	την	ένταση	των	ανισοτήτων.	Ενάντια	σε	κάθε	
λογική	ανάθεσης,	με	τη	δημιουργία	μορφών	από	τα	κάτω	
λαϊκής	συσπείρωσης	και	δράσης,	ανταγωνιστικών	στους	
αστικούς	 θεσμούς,	 με	 στόχο	 τις	 σύγχρονες	 κοινωνικές	
ανάγκες	 και	 δικαιώματα	 των	 εργαζομένων	 και	 της	
νεολαίας.

Ο	 αγώνας	 για	 ανθρώπινες	 συνθήκες	 διαβίωσης	 και	
εργασίας,	 ελευθερία	 και	 πραγματική	 δημοκρατία	
αναπόφευκτα	 εναντιώνεται	 στο	 κυρίαρχο	
οικονομικοκοινωνικό	σύστημα	και	τις	επιταγές	του.	Στα	
πλαίσια	του	αγώνα	αυτού	εντάσσεται	αναπόδραστα	και	η	
πάλη	για	την	ανατροπή	του	«Καλλικράτη».

	 	 εν	 χωρά	 αμφιβολία	 πως	 βρισκόμαστε	 σε	
	 	 μια	 περίοδο	 που	 σημαδεύεται	 ολοένα	 και	
	 	 περισσότερο	από	την	κρίση	του	καπιταλισμού.	
	 	 Με	διάχυτη	την	απαξίωση	κι	απονομιμοποίηση	
	 	 του,	 γίνεται	 προφανές	 πως	 η	 κυβέρνηση	
	 	 ΠΑΣΟΚ-ΔΝΤ-ΕΕ	 μαζί	 και	 ο	 άλλος	 πυλώνας	
	 	 του	 αστικού	 συνασπισμού	 εξουσίας,	 η	
ΝΔ,	 και	 το	 ακροδεξιό	 χέρι	 τους,	 ο	 ΛΑΟΣ,	 δεν	 μπορούν	 να	
αντιμετωπίσουν	την	καπιταλιστική	κρίση	χωρίς	τεράστιες	σε	
ποιότητα	και	ποσότητα	κοινωνικές	καταστροφές.	Απολύσεις,	
μειώσεις	 μισθών,	 αύξηση	 της	 φορολογίας,	 διάλυση	 των	
εργασιακών	 σχέσεων,	 δραστική	 περικοπή	 των	 δημοσίων	
δαπανών	 φορτώνουν	 την	 κρίση,	 που	 το	 ίδιο	 το	 κεφάλαιο	
δημιούργησε,	στις	πλάτες	των	εργαζόμενων	και	της	νεολαίας.	
Η	αστική	τάξη	και	οι	κυβερνήσεις	της,	μια	ισχνή	μειοψηφία	που	
έχει	καταλάβει	 την	πολιτική	εξουσία	και	που	τη	διατηρεί	με	
καταπιεστικά	και	τρομοκρατικά	μέσα,	προσπαθεί	να	εγκλωβίσει	
τους	 εργαζόμενους	 και	 τη	 νεολαία	 σε	 κατάσταση	 πλήρους	
εξαθλίωσης,	μέσω	τομών	που	στόχο	έχουν	να	πετύχουν	την	
έξοδο	του	καπιταλιστικού	συστήματος	από	την	κρίση	του	μέσω	
της	μοναδικής	εναπομείνασας	οδού:	αυτή	της	βαρβαρότητας.

Απέναντι		σ’	αυτό	ξεπηδούν	αγώνες	σε	διεθνές	επίπεδο:	από	
την	 Τυνησία	 και	 την	 Αλγερία,	 όπου	 άνεργοι,	 εργάτες	 και	
τα	 πιο	 εξαθλιωμένα	 στρώματα	 εξεγείρονται	 κι	 ανατρέπουν	
κυβερνήσεις,	 το	 Λονδίνο	 και	 την	 Ιταλία,	 όπου	 οι	 μαζικές	
κινητοποιήσεις	 φοιτητών	 αντιστέκονται	 στο	 ξεπούλημα	
εκπαίδευσης	κι	εργασίας,	μέχρι	τη	Γαλλία	και	την	Αργεντινή,	
όπου	 οι	 νεολαίοι	 ξεσηκώνονται	 και	 οι	 εργαζόμενοι	
απεργούν	 μαζικά.	 Αλλά	 και	 οι	 μαζικότατες	 κινητοποιήσεις	
και	 διαδηλώσεις	 πανελλαδικά	 με	 αφορμή	 την	 εξέγερση	 του	
Πολυτεχνείου,	 την	 εξέγερση	 του	 Δεκέμβρη	 και	 την	 κήρυξη	
γενικών	απεργιών,	καθιστούν	σαφές	στο	αστικό	κράτος	και	
το	κεφάλαιο	πως	είναι	αναγκαίο	να	θωρακιστούν	απέναντι	σε	
επικείμενες,	λόγω	κρίσης,	εξεγέρσεις.	

Οι	μέρες	των	εκδηλώσεων	για	την	εξέγερση	του	Πολυτεχνείου	
στιγματίστηκαν	την	πρώτη	μέρα	από	την	σκληρή	επίθεση	που	
δέχτηκε	η	διαδήλωση	πρωτοβάθμιων	σωματείων,	φοιτητικών	

συλλόγων	και	αριστερών	οργανώσεων	με	αποκορύφωμα	 το	
σκληρό	όργιο	καταστολής,	βίας	και	τρομοκρατίας	στο	οποίο	
επιδόθηκαν	 τα	 μαντρόσκυλα	 του	 αστικού	 κράτους	 την	 ίδια	
την	 μέρα	 της	 17ης	 Νοέμβρη.	 Το	 ίδιο	 και	 ακόμη	 πιο	 έντονα	
συνεχίστηκε	στις	διαδηλώσεις	της	6ης	Δεκέμβρη	ενώ	εξαιρετικά	
προκλητική	ήταν	η	παρουσία	των	μπάτσων	στην	απεργία	της	
15ης	Δεκέμβρη,	όπου	και	πάλι	στοχοποιήθηκαν	πρωτοβάθμια	
σωματεία.	 Ακροβολισμένοι	 μπάτσοι,	 τρομοκρατικές	
προσαγωγές,	επιχειρήσεις	διάλυσης	των	προσυγκεντρώσεων	
των	 διαδηλώσεων,	 ασφυκτικός	 και	 προκλητικός	 κλοιός	
χιλιάδων	 μπάτσων,	 επιθέσεις	 κατά	 διαδηλωτών	 με	 χημικά	
και	 χειροβομβίδες	 κρότου-λάμψης,	 δεκάδες	 συλλήψεις,	
μανιώδεις	επιθέσεις	κατά	ολόκληρων	μπλοκ	είναι	το	σκηνικό	
που	στήνει	το	αστικό	κράτος	στην	Αθήνα	και	στις	άλλες	πόλεις,	
στην	 προσπάθεια	 του	 να	 αντιπαρέλθει	 των	 εξαγριωμένων	
ανατρεπτικών	διαθέσεων	των	μαζών.

Φοβούνται	την	προοπτική	συνολικής	ανατροπής,	εκτεταμένων	
κοινωνικών	 συγκρούσεων	 και	 μαζικών	 κοινωνικών	

ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Δε μας τρομοκρατούν
συλλήψεις - δακρρυγόνα
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Στις	 περισσότερες	 περιπτώσεις,	 όταν	 δεν	 εισβάλουν	 με	 τις	
μηχανές	 σε	 μπλοκ	 πορειών	 τραυματίζοντας	 διαδηλωτές,	
κυνηγούν	μηχανάκια	που	οδηγούν	νεολαίοι.	 Στα	Χανιά	 ένας	
μαθητής	 δολοφονήθηκε	 από	 τον	 μηχανόβιο	 κατασταλτικό	
μηχανισμό	του	κράτους,	όταν	μετά	από	άγρια	καταδίωξη	έχασε	
τον	 έλεγχο	 του	 οχήματος.	 Κι	 εδώ	 στο	 Βόλο,	 σε	 αντίστοιχο	
περιστατικό,	 ένας	 μαθητής	 μπορεί	 να	 γλίτωσε	 τον	 θάνατο,	
όμως	 οι	 μπάτσοι	 τον	 «περιποιήθηκαν»	 για	 την	 τύχη	 του,	
στέλνοντάς	τον,	μετά	από	άγριο	ξυλοδαρμό,	στο	νοσοκομείο	
με	ρήξη	τυμπάνου,	σπασμένο	πόδι	και	μώλωπες	σε	όλο	του	το	
σώμα.	

•	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 εντάσσεται	 και	 ο	 παραλογισμός	
κατηγοριών	εναντίον	αγωνιστών,	όπως	στην	περίπτωση	του	
Α.	Σειρηνίδη	που	βρίσκεται	προφυλακισμένος	από	τις	12	Μάη	
για	 μια	 υπόθεση	 που	 συνιστά	 μια	 από	 τις	 πιο	 εξόφθαλμες	
σκευωρίες	εκδικητικού	χαρακτήρα.	Εδώ,	όταν	η	προσπάθεια	
απόδοσης	 κατηγοριών	 για	 ληστεία	 διαλύθηκε	 πανηγυρικά,	
ξεκίνησε	 ένας	 νέος	 μαραθώνιος	 εύρεσης	 αληθοφανούς	
κατηγορίας	με	χρήση	υλικού	DNA,	που	αποτελεί	κι	επιστημονικά	
σαθρό	αποδεικτικό	υλικό.	Σε	μια	εποχή	έντονων	κοινωνικών	
συγκρούσεων,	οι	σκευωρίες,	η	λάσπη,	οι	συκοφαντίες	κι	οι	
ανυπόστατες	 διώξεις	 τείνουν	 να	 γίνουν	 πάγια	 τακτική	 του	
αστικού	κράτους.

•	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 εντάσσονται	 και	 καταδίκες	 που	
περιστρέφονται	γύρω	από	τη	λογική	«ένοχος	μέχρι	αποδείξεως	
του	 εναντίου».	 Μετά	 την	 βάρβαρη	 σύλληψη	 του	 Σ.	 Σεϊσίδη	
(πυροβολήθηκε	 πισώπλατα	 κι	 έπειτα	 ξυλοκοπήθηκε	 άγρια),	
η	 αντιτρομοκρατική	 στρατοπέδευσε	 στο	 νοσοκομείο	 όπου	
νοσηλευόταν	εμποδίζοντας	το	έργο	των	γιατρών.	Διατάχθηκε	
ο	ακρωτηριασμός	του	ποδιού	του,	σε	μια	αρρωστημένη	ένδειξη	
εκδικητικότητας.	 Χωρίς	 κανένα	 στοιχείο	 και	 μόνο	 με	 την	
στοχοποίηση	και	τα	εντάλματα	των	διωκτικών	αρχών,	σήμερα	
βρίσκεται	 ακόμη	 προφυλακισμένος	 στο	 νοσοκομείο	 των	
φυλακών	 μετά	 από	 πλήθος	 νομικών	 τερτιπιών,	 διαχωρισμό	
κατηγοριών	και	δίκες	ερήμην	του.

•	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 εντάσσεται	 και	 η	 στοχοποίηση	
των	 αυτοδιαχειριζόμενων	 στεκιών	 και	 καταλήψεων,	 με	 πιο	
πρόσφατα	τα	γεγονότα	της	κατασταλτικής	επιχείρησης	λίγες	
ώρες	μετά	την	κατάληψη	χώρου	από	πρωτοβουλία	κατοίκων	
στο	 Περιστέρι,	 της	 παρακρατικής	 εμπρηστικής	 επίθεσης	
στον	 αυτοδιαχειριζόμενο	 ραδιοφωνικό	 σταθμό	 Radio	 Revolt	
στη	 Θεσσαλονίκη	 και	 της	 επίσης	 παρακρατικής	 επίθεσης	
εμπρησμού	στο	αυτοδιαχειριζόμενο	στέκι	του	Ρεθύμνου.

•	 Και	 φυσικά	 σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 εντάσσονται	 και	 τα	
αστυνομικά	 πογκρόμ,	 με	 την	 πάγια	 συνδρομή	 φασιστικών	
συμμοριών,	 κατά	 των	 πιο	 καταπιεσμένων	 κι	 εξαθλιωμένων	
κομματιών	 της	 ελληνικής	 κοινωνίας,	 των	 μεταναστών,	

επαναφέροντας	με	τον	πιο	λανθάνοντα	εφιαλτικό	τρόπο	την	
πραγματικότητα	των	στρατοπέδων	συγκέντρωσης.

Είναι	σίγουρο	πως	όσο	η	αστική	δημοκρατία	εκφυλίζεται	και	
βουλιάζει	στην	απαξίωση	των	σκανδάλων	και	της	διαφθοράς	
και	 απονομιμοποιείται	 στη	 συνείδηση	 της	 πλειοψηφίας	 του	
λαού,	 τόσο	 η	 κυβέρνηση	 του	 ΠΑΣΟΚ,	 του	 ΔNT	 και	 της	 EE	
καταφεύγει	 με	 εκδικητική	 μανία	 στα	 τελευταία	 όπλα	 που	
της	έχουν	μείνει:	στην	ποινικοποίηση	μέχρι	και	στοιχειωδών	
δημοκρατικών	 δικαιωμάτων,	 στη	 βία,	 στις	 συλλήψεις,	 στις	
δολοφονικές	 επιθέσεις,	 στην	 τρομοκρατία,	 στην	 συνολική	
καταστολή	μηδενικής	ανοχής.	

Σε	 αυτό	 το	 αποσταθεροποιημένο	 πολιτικό	 τοπίο,	 βασικά	
εργαλεία	 του	 αστικού	 κράτους	 γίνονται	 οι	 αστήριχτες	
κατηγορίες,	 τα	ανύπαρκτα-ψευδή-παραποιημένα	στοιχεία,	η	
κατάργηση	του	τεκμηρίου	αθωότητας,	η	καταστρατήγηση	της	
προσωπικότητας	και	της	ιδιωτικής	ζωής,	η	κατασυκοφάντηση	
πολιτικών	χώρων,	η	ποινικοποίηση	πολιτικών	και	κοινωνικών	
σχέσεων,	 η	 διαπόμπευση	 κατηγορούμενων,	 συγγενών	 και	
φίλων	τους,	πάντα	με	την	αρωγή	των	δελτίων	ειδήσεων	και	
λοιπών	 ΜΜΕ	 που	 έχουν	 μετατραπεί	 σε	 γραφείο	 τύπου	 της	

•	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	 εντάσσονται	 οι	 ρυθμίσεις	
στον	 τρομονόμο	 που	 πέρασαν	 στο	 θερινό	 τμήμα	 που	
δείχνουν	 ότι,	 για	 την	 αστική	 δημοκρατία,	 τρομοκράτες	
είναι	οι	κοινωνικοί	αγωνιστές	αφού,	με	τη	συγκεκριμένη	
νομοθετική	ρύθμιση,	πρακτικές	πλήθους	που	σχετίζονται	
με	 διαδηλώσεις,	 απεργίες	 και	 καταλήψεις	 δημόσιων	
κτιρίων,	 εντάσσονται	 πλέον,	 ως	 κακούργημα,	 στη	
«σύσταση	 τρομοκρατικής	 ομάδας».	 Βάσει	 αυτού	
του	 	 τρομονόμου,	 που	 πια	 περιλαμβάνει	 κάθε	 είδους	
κινητοποίηση	ως	ποινικό	αδίκημα,	 έγινε	 η	 δίκη	 των	 11	
ανηλίκων	 αγωνιστών	 στη	 Λάρισα.	 Οι	 τελευταίοι	 είχαν	
συλληφθεί	στην	εξέγερση	του	Δεκέμβρη,	δικάζονταν	για	
κακουργήματα	και	αθωώθηκαν	πανηγυρικά.	Και	φυσικά	
η	 «δημιουργικότητα»	 της	 κρατικής	 ασφάλειας	 Λάρισας	
δεν	περιορίζεται	στους	11	ανήλικους	αλλά	προχωρά	και	
στις	αυθαίρετες	και	προκλητικές	συλλήψεις	4	νεολαίων	
για	υπόθεση	απαλλοτρίωσης	σούπερ	μάρκετ,	 τη	στιγμή	
που	συνελήφθησαν	σε	άλλο	τόπο	και	σε	άλλο	χρόνο.	

•	 Σε	αυτό	το	πλαίσιο	εντάσσεται	και	το	ξεσάλωμα	
των	μηχανοκίνητων	αγελών	Δέλτα	και	Δίας.	Η	δολοφονία	
της	 επτάχρονης	 Έρρικας	 στο	 Μενίδι,	 όπου	 ο	 μπάτσος	
χτύπησε	 με	 τη	 μηχανή	 κι	 έπειτα	 παράτησε	 ένα	 παιδί	
αβοήθητο,	είναι	η	πιο	εύκολα	αντιληπτή	κι	εξοργιστική,	
αλλά	όχι	η	μοναδική	περίπτωση	του	θράσους	με	το	οποίο	
κυκλοφορούν	ελεύθερα	τα	σκυλιά	του	αστικού	κράτους.	

εξεγέρσεων,	 καθώς	 η	 καπιταλιστική	 κρίση	 οξύνεται,	
η	 χρεωκοπία	 είναι	 εδώ	και	 η	 εξέγερση	αποτελεί	πλέον	
εμπειρία	μιας	κοινωνίας	που	βάζει	ερωτήματα	και	ψάχνει	
απαντήσεις.	Γι	’αυτό	και	θέλουν	να	τρομοκρατήσουν	και	
να	αναχαιτίσουν	το	ίδιο	το	κίνημα.

•	 Σε	αυτό	το	πλαίσιο	εντάσσεται	η	άγρια	καταστολή	
που	δέχτηκαν	οι	φοιτητές	που	παρευρίσκονταν	έξω	από	
το	χώρο	της	συνόδου	των	πρυτάνεων	στο	Ρέθυμνο,	για	
να	συγκρουστούν	με	 τη	λογική	 του	στημένου	διαλόγου	
του	υπουργείου.	Τη	στιγμή	που	 το	 υπουργείο	παιδείας	
άνοιγε	τη	διαδικασία	του	«διαλόγου»	με	τους	πρυτάνεις-
φερέφωνά	του,	παράλληλα	διέταζε	τα	ΜΑΤ	να	διαλύσουν	
την	πορεία	των	φοιτητικών	συλλόγων.

•	 Σε	αυτό	το	πλαίσιο	εντάσσεται	η	ποινικοποίηση	
ακόμη	 και	 στοιχειωδών	 δημοκρατικών	 δικαιωμάτων	 σε	
χώρους	δουλειάς,	σχολές,	ακόμη	και	στο	δρόμο.	Εποχές	
χούντας	 θυμίζουν	 οι	 οδηγίες	 σε	 γονείς	 και	 δάσκαλους	
για	 τις	 καταλήψεις	 των	σχολείων,	 όπου	 τους	 ζητήθηκε	
να	καταδώσουν	στην	ασφάλεια	και	στον	εισαγγελέα	τα	
ονόματα	των	αγωνιζόμενων	μαθητών	με	αποκορύφωμα	
το	γεγονός	ότι	σύρθηκαν	στο	δικαστήριο	της	Ορεστιάδας	
105	μαθητές	για	τη	συμμετοχή	τους	στις	καταλήψεις.

Γυρνάνε,	
έξω	απ’	την	πόρτα	μας	οι	μπάτσοι	τριγυρνάνε,	μάς	ζητάνε.	
Λυσσάνε	
κρύψ’	τα	βιβλία	αν	τα	βρουν,	θα	μaς	τραβάνε.	
Χτυπάνε,	
κι	απ’	το	μισάνοιχτο	παράθυρο	κοιτάνε	και	ρωτάνε,	
που	να	‘ναι	
αυτή	η	παράξενη	σκιά	που	κυνηγάνε...
Πρώτη	μου	σύντομη	διήγηση	απ’	τα	χρόνια	της	σιωπής	
με	τσιλιαδόρο	τον	αέρα	στα	ελενίτ	της	σκεπής.
Τα	καρακόλια	μαζεμένα	στη	γωνία	με	φακούς	και	λοστούς,	
η	νύχτα	θάρρευε	όσους	η	μέρα	είχε	σκυφτούς,	
τους	κυνηγούς	των	πεποιθήσεων,	
τις	μπασκίνες	των	μετέπειτα	των	κυβερνήσεων.	
Λοιπόν,	θυμάμαι	το	βλέμμα	προς	την	πόρτα	του	παππού	μου,	
κι	εγώ	να	κάνω	πως	κοιμάμαι,	να	‘χω	και	το	νου	μου.	
Από	δίπλα	η	φασαρία,	κάποιον	χτυπάγανε	
είχαν	γιορτή	πριν	εκεί	και	τραγουδάγανε.	
Βρήκαν	και	κάτι	βιβλία	και	τους	μαζέψανε,	
ίσως	να	βρήκαν	τη	σκιά	που	γυρεύανε,	
για	σίγουρα	όμως	χτύπησαν	δίπλα	και	σε	μας	
ρίξαν	φως	από	τις	γρίλιες	κι	ένας	φουκαράς	
που	είχε	έναν	φοίνικα	φλαμπέ	πάνω	στην	αγκράφα,	
έσπρωξε	την	πόρτα,	μεγάλη	γκάφα.	

Πρόσφατες	εικόνες,	βιονικά	τα	καρακόλια,	
δημοκράτες	οι	άρπαγες	και	χημικά	τα	βόλια,	
νεολογισμοί,	αφορισμοί	κι	εξοστρακισμοί,	
οι	κάμερες	πασχίζουν	για	του	κράτους	την	τιμή.	
Όμως	τώρα	τραγουδάμε	όλοι	ανενόχλητοι.	
Χωριστά	οι	ξυπόλητοι,	οι	ρεφόρμες	και	οι	απόλυτοι.	
Μας	την	πέφτουν	πάνω	στο	φεύγα,	στην	τρεχάλα,	
λίγο	μπουντρούμι	και	digital	κρεμάλα.	
Τότε	το	κάθε	μέρος	είχε	το	ρουφιάνο	του,	
τώρα	που	από	καθένας	έχει	έναν	μπάτσο	πάνω	του	
κι	αν	χτυπάν	την	πόρτα	όλα	είναι	βάσει	νόμου,	
δωρεάν	η	είσοδος	στο	σπίτι	του	τρόμου.	
Πότε	θα	κάνει	ξαστεριά,	πότε	θα	φλεβαρίσει,	
πότε	ο	σκιαγμένος	τους	φρουρός	θα	πυροβολήσει;
Παίρνει	εκδίκηση	ο	φασίστας	ο	ευνούχος,	
τώρα	ο	μπάτσος	είναι	γείτονάς	μας	κι	αριστούχος.

Χτυπάνε,	
η	διαταγή	είναι	στο	ψαχνό	να	μας	χτυπάνε,	κι	όπως	να	‘ναι	
Βαράνε,	για	να	ξορκίσουνε	τον	φόβο	τους	γελάνε.	
Πετάνε,	
τα	χημικά	που	έχουνε	λήξει	μας	κερνάνε,	μας	μεθάνε.	
Ρουφιάνε,	
μόνοι	τους	φτιάξαν	τη	σκιά	που	κυνηγάνε.

 «Έξω απ’ την πόρτα μας», Active Member,
Απ’ της φτιάξης μας τα λάθια,2009
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αστικής	 εξουσίας.	 Όσο	 κι	 αν	 οι	 μεμονωμένες	 πράξεις	
μειοψηφικής	κι	ατομικής	βίας	δεν	δίνουν	προοπτική	στο	
μαζικό	κίνημα,	η	πάλη	ενάντια	στα	μέτρα	βαρβαρότητας	
της	 κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ	 είναι	 δεμένη	 με	 τον	 αγώνα	
ενάντια	στον	κρατικό	αυταρχισμό	εναντίον	όποιου	κι	αν	
στρέφεται.	Είναι	σαφές	πως	όλες	αυτές	οι	μεθοδεύσεις	
προορίζονται	 να	 χρησιμοποιηθούν	 και	 σε	 βάρος	 των	
αγώνων	και	αγωνιστών	του	μαζικού	κινήματος.

Γι’	αυτό	και	το	εργατικό	και	νεολαιίστικο	κίνημα	οφείλει	
να	 αρνηθεί	 να	 δώσει	 πιστοποιητικά	 νομιμοφροσύνης	
στην	 κυβέρνηση,	 στην	 ΕΕ,	 στο	 ΔΝΤ	 και	 στην	 πολιτική	
τους	και	αντ’	αυτού	να	τρομοκρατήσει,	με	τους	μαζικούς	
αγώνες	 του,	 τους	 μοναδικούς	 τρομοκράτες:	 Εκείνους	
που	σπρώχνουν	στη	μαζική	ανεργία,	που	συγκαλύπτουν	
εργατικά	 «ατυχήματα»,	 που	 αντιμετωπίζουν	 τους	
μετανάστες	σαν	ζώα,	που	ατιμώρητα,	εν	ψυχρώ	και	κατ’	
εξακολούθηση	ξεφτιλίζουν	κάθε	ανθρώπινη	αξιοπρέπεια.

Κρατώντας	 αυτήν	 ακριβώς	 την	 περήφανη	 στάση,	 το	
κίνημα	 οφείλει	 να	 ανοίξει	 την	 πολιτική	 συζήτηση	 για	
το	 πώς	 θα	 οργανωθεί	 η	 αντιπαράθεση	 με	 το	 αστικό	
κράτος	και	τους	μηχανισμούς	του,	για	το	ποιες	θα	είναι	
οι	αποτελεσματικές	μορφές	πάλης	της	περιόδου,	για	τα	
μέτωπα	που	πρέπει	να	ανοιχτούν	και	για	το	πώς	μπορούν	
αυτά	 να	 συγκινήσουν	 ευρύτερα	 τμήματα	 εργαζομένων,	
νεολαίας	 και	 όλων	 όσων	 βλέπουν	 το	 αδιέξοδο	 του	
καπιταλισμού	και	τη		δυνατότητα	μιας	άλλης	κοινωνικής	
προοπτικής.	

Η	κρατική	καταστολή	δεν	υπήρξε	ποτέ	απλή	υπόθεση	και	
σήμερα	δεν	έχουμε	να	κάνουμε	απλώς	με	μια	όξυνση	της	
αστυνομικής	βίας	και	καταστολής	αλλά	με	την	περίτεχνη	
κατασκευή	του	νέου	τύπου	εσωτερικού	εχθρού.	Πρέπει	
να	 δούμε	 νηφάλια	 πως	 μέσω	 της	 ποινικοποίησης	 μιας	
σειράς	 τακτικών,	 αυτό	 που	 ουσιαστικά	 επιχειρείται	 να	
ποινικοποιηθεί	 είναι	ο	 ίδιος	ο	στρατηγικός	στόχος	ενός	
πολιτικού	 φάσματος	 που	 παλεύει	 για	 να	 ανατρέψει	
τον	 καπιταλισμό	 και	 την	 αστική	 δημοκρατία	 και	 να	
εγκαθιδρύσει	 μια	 δημοκρατία	 των	 εργαζόμενων	 και	
παραγωγικών	 κομματιών	 της	 κοινωνίας,	 οικοδομώντας	
μια	 κοινωνία	 χωρίς	 διακρίσεις	 και	 τάξεις.	 Αυτό	 που	
κυνηγιέται	 με	 λύσσα	 είναι	 οι	 μαζικοί	 ακηδεμόνευτοι	
αγώνες	από	τα	κάτω,	αγώνες	στα	χέρια	των	εργαζόμενων	
και	της	νεολαίας,	που	δεν	βάζουν	μόνο	αναχώματα	στην	
αστική	 πολιτική	 αλλά	 προβάλλουν	 την	 επαναστατική	
διέξοδο	 ως	 τον	 μόνο	 δρόμο	 για	 μια	 άλλη	 κοινωνία.	
Αγώνες	 που	 παλεύουν	 απερίφραστα	 για	 αυτή	 την	
επαναστατική	προοπτική	και	χτίζουν	 τις	βάσεις	για	μια	
κοινωνία	της	εργατικής	χειραφέτησης	και	της	κοινωνικής	
απελευθέρωσης,	της	κομμουνιστικής	κοινωνίας.

	 	 καταστροφή	 του	 περιβάλλοντος,	 η	
	 	 ενεργειακή	κρίση	και	η	αντιμετώπιση	τους	
	 	 τίθενται	 σε	 πλανητικό	 επίπεδο	 και	
	 	 απασχολούν	 τεράστιο	 αριθμό	 ανθρώπων.	
	 	 Το	 οικολογικό	 ζήτημα	 αποτελεί	 εδώ	 και	
	 	 40	 χρόνια	 επίκεντρο	 προβληματισμών	
	 	 και	 διαδικασιών,	 η	 αυξανόμενη	 ένταση,	
έκταση	 και	 παγκοσμιότητα	 των	 οποίων	 το	 καθιστούν	
μοναδικό.	 Σε	 αυτά	 τα	 πλαίσια	 η	 έννοια	 της	 βιώσιμης	
(πράσινης)	 ανάπτυξης	 παρουσιάζεται	 ως	 η	 στρατηγική	
των	 κυρίαρχων	 σε	 πολιτική	 εξουσία	 και	 οικονομική	
παραγωγή	που	θα	ανταποκριθεί	σε	αυτήν	την	κατάσταση.

Στο	 σημερινό	 παγκόσμιο	 πολιτικοοικονομικό	 σύστημα	 η	
καθεστηκυία	 έννοια	 της	 ανάπτυξης	 δεν	 συμπεριλαμβάνει	
ποιοτικά	 χαρακτηριστικά	 προόδου,	 ανθρωπισμού	 ή	
κοινωνικής	 εξέλιξης	 αλλά	 ταυτίζεται	 με	 την	 έννοια	 της	
ποσοτικής	 οικονομικής	 μεγέθυνσης.	 Η	 αντίληψη	 αυτή	
συνοδεύεται	 με	 την	 πεποίθηση	 ότι	 η	 ανάπτυξη	 οδηγεί	 σε	
μια	γενική	αύξηση	του	βιοτικού	επιπέδου.	Αυτό	συμβαίνει	
αν	 θεωρήσουμε	 ότι	 οι	 ανεπτυγμένες	 χώρες	 επενδύουν	
κεφάλαιο	 στις	 φτωχότερες	 με	 αποτέλεσμα	 μεγαλύτερη	
παραγωγή	 βασικών	 αγαθών	 και	 άρα	 συνολική	 άνοδο	 της	
οικονομία	τους.	Παράλληλα	στις	πρώτες	αυξάνεται	ο	εθνικός	
πλούτος	και	κατά	συνέπεια	το	φορολογήσιμο	πλεόνασμα	και	
τα	κονδύλια	για	την	καταπολέμηση	της	φτώχειας.	

Μια	 τέτοια	 ανάπτυξη	 προϋποθέτει	 ασταμάτητη	 άντληση	
πρώτων	υλών	και	ενέργειας	καθώς	και	απόρριψη	αποβλήτων	
στο	 περιβάλλον.	 Βεβαίως	 οι	 ικανότητες	 του	 τελευταίου	
δεν	 είναι	 απεριόριστες.	 Βιώσιμη	 ή	 αειφόρος	 ορίζεται	 η	
ανάπτυξη	που	γίνεται	με	τρόπο	κατά	τον	οποίο	οι	ανάγκες	
του	 παρόντος	 ικανοποιούνται	 χωρίς	 να	 διακυβεύεται	 η	
δυνατότητα	ικανοποίησης	τους	στο	μέλλον.	

Ως	 παγκόσμιο	 δόγμα	 αυτές	 οι	 δύο	 λέξεις	 καθίστανται	
εξαιρετικά	 ασαφείς	 στον	 βαθμό	 που	 τις	 επικαλούνται	
σχεδόν	 όλοι,	 συμπεριλαμβανομένων	 και	 αντιθετικών	
απόψεων.	 Εξαρτάται	 αν	 η	 έμφαση	 δίνεται	 στην	 αειφορία	
ή	 την	 οικονομική	 μεγέθυνση.	 Έχουν	 ερμηνευθεί	 και	 ως	 η	
καταπολέμηση	κάθε	περιβαλλοντικού	στόχου	που	μπορεί	να	
αποτελέσει	ανασταλτικό	αναπτυξιακό	παράγοντα.			

Με	 βάση	 όλα	 αυτά,	 η	 έκθεση	 με	 την	 οποία	 εισάγεται	 επίσημα	
στην	δημόσια	συζήτηση	αυτή	η	έννοια	και	αναγνωρίζεται	από	την	
διακήρυξη	των	ηνωμένων	εθνών	του	Ρίο	(1992)	θεμελιώνεται	σε	
τρεις	αρχές:	α)Το	ότι	η	βιώσιμη	ανάπτυξη	φέρνει	την	κοινωνική	
δικαιοσύνη	 αφού	 εξαλείφει	 τη	 φτώχεια,	 β)προστατεύει	 το	
περιβάλλον,	 επειδή	 η	 εξάλειψη	 της	 φτώχειας	 εξαφανίζει	 ένα	
σημαντικό	 παράγοντα	 καταστροφής	 του	 περιβάλλοντος	 και	
οδηγεί	 στην	 διεύρυνση	 της	 βάσης	 περιβαλλοντικών	 πόρων	 και	
γ)μπορεί	να	μην	έρχεται	σε	σύγκρουση	με	το	περιβάλλον	αν	τα	
βιομηχανικά	έθνη	μετέβαλαν	την	ανάπτυξή	τους	σε	χαμηλότερης	
κατανάλωσης	και	μεγαλύτερης	αποτελεσματικότητας.	

Όλα	 αυτά	 ακούγονται	 τόσο	 ευχάριστα	 όσο	 απέχουν	 από	
την	 πραγματικότητα.	 Αναφορικά	 στην	 πρώτη	 αρχή,	 η	 οποία	
προϋποθέτει	την	διάχυση	του	πλούτου	στις	φτωχότερες	χώρες,	
κάτι	τέτοιο	δεν	συμβαίνει,	τη	στιγμή	που	πολύ	μικρό	τμήμα	από	
τον	πλούτο	που	δημιουργεί	η	οικονομική	μεγέθυνση	διαχέεται	στα	
χαμηλότερα	στρώματα.	Το	μεγαλύτερο	ποσοστό	το	καρπώνονται	
οι	ήδη	πλούσιοι.	Παράλληλα	στις	ανεπτυγμένες	χώρες,	η	αύξηση	
του	εθνικού	πλούτου	οδηγεί	μόνο	στην	αύξηση	των	ανισοτήτων.	
Για	το	δεύτερο	σημείο,	πρέπει	να	πούμε	ότι	δεν	είναι	η	φτώχεια	
που	δημιουργεί	τα	περιβαλλοντικά	προβλήματα	αλλά	η	αντίληψη	
ότι	 η	 φτώχεια	 πρέπει	 να	 καταπολεμηθεί	 με	 απλή	 οικονομική	
μεγέθυνση.	 Αυτό	 σημαίνει	 αύξηση	 της	 εκμετάλλευσης	 των	
φυσικών	πόρων	και	γενικότερη	περιβαλλοντική	επιβάρυνση.	Σε	
σχέση	με	την	τρίτη	θέση	μπορεί	όντως	κάποιος	να	υποστηρίξει	ότι	
στην	κατεύθυνση	της	αποδοτικότητας	και	αποτελεσματικότητας	
στην	 άντληση	 και	 κατανάλωση	 αγαθών	 έχουν	 γίνει	 βήματα.	
Εντούτοις	 τα	 μεγάλα	 οικολογικά	 προβλήματα	 χειροτερεύουν.	
Αυτό	 συμβαίνει	 επειδή	 τα	 όποια	 περιβαλλοντικά	 οφέλη	
υπάρχουν	από	την	ποιοτική	βελτίωση	της	παραγωγής	προϊόντων	
υπερκαλύπτονται	από	την	ποσοτική	μεγέθυνση	της.	

Η	προσπάθεια	διατήρησης	της	οικονομικής	αύξησης	στο	πλαίσιο	
μιας	βιωσιμότητας	οδήγησε	στην	ανάλυση	των	περιβαλλοντικών	
προβλημάτων	με	φιλελεύθερους	οικονομικούς	όρους.	Ουσιαστικά	
το	 σύστημα	 που	 έχει	 οδηγήσει	 στην	 παρούσα	 υποβάθμιση	 του	
φυσικού	περιβάλλοντος	 προτείνεται	ως	 η	 λύση	 στο	πρόβλημα.	
Η	 ιδέα	 είναι	 η	 εμπορευματοποίηση	 της	 φύσης	 και	 η	 αναγωγή	
της	 καταστροφής	 της	 σε	 οικονομικό	 μέγεθος	που	 επωμίζεται	 ο	
υπαίτιος.	Αυτή	η	λογική	είναι	η	βάση	του	πρωτοκόλλου	του	Κιότο	
η	οποία	συνοψίζεται	στην	αρχή	«ο	ρυπαίνων	πληρώνει»	και	οδηγεί	
στη	δημιουργία	ενός	είδους	«περιβαλλοντικού	χρηματιστηρίου».	
Στα	 πλαίσια	 αυτού	 κάθε	 χώρα	 δικαιούται	 ένα	 ανώτατο	 όριο	
περιβαλλοντικής	 καταστροφής	 το	 οποίο	 αν	 υπερβεί	 υφίσταται	
κυρώσεις.	Χώρες	που	δεν	αγγίζουν	αυτό	το	όριο	πουλάνε	αυτό	
τους	το	δικαίωμα	σε	άλλες	οι	οποίες	το	ξεπερνούν.	

Τα	πρόστιμα	βεβαίως	μεταφέρονται	σε	αυτούς	που	η	κυρίαρχη	
οικολογική	προπαγάνδα	 θεωρεί	 υπαίτιους	 της	περιβαλλοντικής	
κρίσης,	 δηλαδή	 τους	 απλούς	 καταναλωτές.	 Οι	 τελευταίοι	
τα	 πληρώνουν	 αναγκαζόμενοι	 να	 αγοράσουν	 σε	 τιμές	 που	
τα	 ενσωματώνουν	 είτε	 να	 επιλέξουν	 πιο	 ακριβά	 οικολογικά	

προϊόντα.	 Προστατεύονται	 έτσι	 τα	 κέρδη	 των	 επιχειρήσεων.	 Η	
ηθική	κάλυψη	αυτής	της	κατάστασης	έρχεται	με	την	διακήρυξη	ότι	
είναι	οι	σπάταλοι	καταναλωτές	που	φταίνε	για	τα	περιβαλλοντικά	
προβλήματα,	 σε	 αντίθεση	 βέβαια	 με	 τους	 επιχειρηματίες	 και	
τους	 κυρίαρχους	 της	 παραγωγής.	 Αποκρύπτεται	 έτσι	 το	 ότι	
οι	 τελευταίοι	 είναι	 που	 ευθύνονται	 για	 το	 πώς	 τα	 προϊόντα	
παράγονται,	διατίθενται	και	διαφημίζονται	αλλά	και	για	το	ποια	
είναι	αυτά	και	τι	σημασία	έχει	η	αγορά	και	η	χρήση	τους	για	το	
περιβάλλον	και	για	τα	κέρδη	τους.	Επεκτείνοντας	αυτή	τη	λογική	
οδηγούμαστε	σε	μέτρα	π.χ.	αύξησης	τιμολογίων	νερού	/ρεύματος	
ή	φόρων	στα	καύσιμα	καθώς	και	χρέωση	εισιτηρίου	σε	πάρκα	ή	
παραλίες.	Έτσι	η	οικολογία	χρησιμοποιείται	για	την	κάλυψη	μιας	
όξυνσης	των	κοινωνικών	αντιθέσεων,	περιορισμού	του	δημόσιο	
χαρακτήρα	 του	 περιβάλλοντος	 καθώς	 και	 μετακύλυση	 του	
κόστους	στους	πολίτες	ανεξαρτήτου	εισοδήματος.	Παράλληλα	η	
αρχή	«ο	ρυπαίνων	πληρώνει»	μεταφράζεται	χαρακτηριστικά	σε	
«ο	πληρώνων	ρυπαίνει».

Τον	 μεγαλύτερο	 κίνδυνο	 τον	 διατρέχει	 η	 ίδια	 η	 φύση.	 Η	
κοστολόγηση	 της,	 δηλαδή	 η	 μετατροπή	 όλων	 των	 ποιοτικών	
σχέσεών	 της	 σε	 ποσοτικές	 είναι	 εντελώς	 αντιεπιστημονική.	 Ο	
μετασχηματισμός	 της	 σε	 ένα	 άθροισμα	 συγκεκριμένων	 αγαθών	

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Περιβάλλον &
Πράσινη Ανάπτυξη
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και	 η	 απόδοση	 χρηματικής	 αξίας	 σε	 ένα	 μέρος	 της,	
ανεξάρτητα	με	τα	ποιοτικά	χαρακτηριστικά	που	το	συνδέουν	
με	 τα	 υπόλοιπα,	 προϋποθέτει	 τη	 λανθασμένη	 αντίληψη	
ότι	 το	 περιβάλλον	 αναλύεται	 σε	 ατομικά	 μέρη	 που	 απλά	
συναθροίζονται.	

Πράγματι,	 οι	 τεχνοκρατικές	 προσπάθειες	 για	 λύση	
καπιταλιστικής	 σκοπιάς	 οδηγούνται	 σε	 ανορθολογικά	
κωμικοτραγικά	 ευτράπελα.	 Για	 παράδειγμα,	 ως	 ιδεώδες	
υποκατάστατο	 πετρελαίου	 προβάλλονται	 τα	 βιοκαύσιμα,	
τα	 οποία	 	 δεσμεύουν	 τεράστιες	 εκτάσεις	 απαραίτητες	 για	
την	παραγωγή	τροφίμων	και	 επιδεινώνουν	το	φαινομένου	
του	 θερμοκηπίου.	 Το	 υδρογόνο	 ως	 καύσιμο	 αυτοκινήτων	
μειώνει	 τις	 εκπομπές	 ρύπων,	 που	 υπερκαλύπτονται	 όμως	
από	την,	αναγκαία	για	τον	σκοπό	αυτό,	αύξηση	παραγωγής	
ηλεκτρικού	ρεύματος.	Παράλληλα	τεράστια	αιολικά	πάρκα	
μέχρι	 στιγμής	 δεν	 καλύπτουν	 ούτε	 το	 μισό	 κόστος	 μιας	
αεροπορικής	σύνδεσης	Ευρώπης-Αμερικής.	

Η	ουσία	του	προβλήματος	βρίσκεται	στον	γενετικό	κώδικα	
του	 παγκόσμια	 κυρίαρχου	 οικονομικού	 συστήματος.	
Η	 καπιταλιστική	 ανάπτυξη	 απαιτεί	 διαρκή	 αύξηση	 του	
ποσοστού	κέρδους	και	συσσώρευσης	κεφαλαίου.	Σε	αντίθετη	
περίπτωση	 ξεσπά	 οικονομική	 κρίση.	 Αυτή	 η	 ανάπτυξη	
εκτός	 από	 την	 ανθρώπινη	 εκμετάλλευση	 δεν	 γνωρίζει	
όρια	 ούτε	 στην	 εκμετάλλευση	 	 της	 φύσης.	 Η	 προσπάθεια	
προσέγγισης	 ενός	 «πράσινου	 καπιταλισμού»	 πιο	 πολύ	
υπάρχει	 ως	 προσπάθεια	 ενσωμάτωσης	 όσων	 ανησυχούν	
παρά	ως	ουσιαστική	λύση.	Ως	απόπειρες	υπεράσπισης	του	
καπιταλισμού	και	 μόνο	μπορούν	να	 ερμηνευθούν	πολιτικά	
μορφώματα	 που	 προβάλουν	 μια	 οικολογική	 ευαισθησία	
χωρίς	σοβαρή	πολιτικοοικονομική	κριτική	 του	συστήματος	
(π.χ.	Οικολόγοι	Πράσινοι).

Η	πραγματική	αντιπαράθεση	μεταξύ	διατήρησης	του	κέρδους	
και	προστασίας	του	περιβάλλοντος	είναι	εντελώς	άνιση,	και	
μπορεί	 να	μην	γινόταν	καν	αν	η	«πράσινη	ανάπτυξη»	δεν	
ήταν	και	αυτή	μια	οικονομική	αναγκαιότητα.	Τη	στιγμή	που	
τα	 αποθέματα	 πετρελαίου	 και	 άλλων	 μορφών	 ενέργειας	
τελειώνουν,	 οι	 ανανεώσιμες	 πηγές	 φαντάζουν	 μια	 νέα	
πηγή	κερδοφορίας.	Για	πολλούς	το	οικολογικό	προϊόν	και	
η	εμπορευματοποίηση	της	φύσης	αποτελεί	ιστορικά	το	νέο	
πεδίο	επέκτασης	της	καπιταλιστικής	παραγωγής.

Σε	 κάθε	 περίπτωση	 το	 οικολογικό	 ζήτημα	 υπάρχει	 και	
τίθεται	 επιτακτικά.	 Η	 αποτελεσματική	 αντιμετώπισή	 του	
αναγκαστικά	 θα	 πρέπει	 να	 κρατά	 μεγάλες	 αποστάσεις	
από	 μια	 προσπάθεια	 «πρασινίσματος»	 του	 καπιταλισμού	
ή	 περεταίρω	 εμπορευματοποίησης	 της	 φύσης.	 Ο	 μόνη	
δίοδος	 προς	 μια	 καλύτερη	 σχέση	 μεταξύ	 ανθρώπου	 και	
περιβάλλοντος	δεν	μπορεί	παρά	να	περνά	μέσα	από	την	εκ	
θεμελίων	κριτική	και	αμφισβήτηση	του	κυρίαρχου	μοντέλου	
παραγωγής.

.22

le
tte

rs
qu

at
 #

8
κυβερνήσεων	και	των	ΜΜΕ,	παίρνει	μια	πολύ	ιδιαίτερη	μορφή	και	
στην	περίπτωση	του	κινήματος	κατά	των	διοδίων.	Είναι	ενδεικτικό	
ότι	 τη	 στιγμή	που	 το	 κίνημα	δυναμώνει	 και	 αποκτά	διαστάσεις	
μαζικού	 κινήματος	 πανελλαδικής	 κλίμακας,	 η	 κυβέρνηση	 του	
ΠΑΣΟΚ,	 όργανο	 των	 εργολάβων,	 σχεδιάζει	 νομοθετικά	 μέτρα	
ενάντια	στους	οδηγούς	που	αρνούνται	να	πληρώνουν	χαράτσια.

Έχει	 γίνει	 παραπάνω	 από	 ξεκάθαρο	 ότι	 η	 δυναμική	 που	 θα	
απελευθέρωνε	το	κίνημα	κατά	των	διοδίων	αρχικά	υποτιμήθηκε	
από	το	αστικό	κράτος	αλλά	και	 την	καθεστωτική-ρεφορμιστική	
αριστερά.	 Την	 τελευταία	 περίοδο	 μια	 ραγδαία	 αύξηση	 των	
συμμετεχόντων	 αγωνιστών	 έχει	 κάνει	 σαφές	 πως	 σκοπός	 του	
κινήματος	δεν	είναι	να	διαμαρτυρηθεί	αλλά	να	νικήσει.	Σύμφωνα	
με	 τελευταία	 δημοσιεύματα,	 που	 βασίζονται	 σε	 στοιχεία	 των	
κοινοπραξιών	εκμετάλλευσης	των	δημοσίων	δρόμων,	τουλάχιστον	
το	 40%	 των	 οδηγών	 σε	 πανελλαδική	 κλίμακα	 αρνούνται	 να	
πληρώσουν.	 Η	 αντίδραση	 των	 χιλιάδων	 πολιτών	 δεν	 είναι	
ατομική	αλλά	βαθιά	κοινωνική	και	πολιτική.	Βρίσκει	αγωνιστική	
έκφραση	σε	ένα	κίνημα	που	εδώ	και	ενάμιση	χρόνο	είναι	στους	
δρόμους		με	όπλο	τον	πολιτικά	ανεξάρτητο	χαρακτήρα	του,	που	
συμπυκνώνει	 την	 οργή	 για	 το	 σύνολο	 του	 πολιτικού	 αστικού	
συστήματος,	 ενώ	 ταυτόχρονα	προωθεί	 μορφές	αυτοοργάνωσης	
με		εκατοντάδες	ανοικτές	συγκεντρώσεις-συνελεύσεις	και	τοπικές	
και	 πανελλαδικές	 κινητοποιήσεις.	 Ενάντια	 σε	 κάθε	προσπάθεια	
της	 καθεστωτικής-ρεφορμιστικής	 αριστεράς	 να	 μετατρέψει	 τον	
αγώνα	σε	κομματικό	πανηγύρι,	σε	προεκλογική	συγκέντρωση	ή	σε	
τοπικιστικό	παραλήρημα,	οι	Επιτροπές	Αγώνα	κατοίκων,	πολιτών	
κι	εργαζόμενων	ενάντια	στα	διόδια	–	Πανελλαδικό	Συντονιστικό,	
κλιμακώνουν	τον	πολυμέτωπο	αγώνα.	Με	βασικές	τους	αρχές	την	
πάλη	 για	 κατάργηση	 όλων	 των	 διοδίων,	 την	 παραδοχή	 πως	 η	
κύρια	 μορφή	 δράσης	 «δεν	 πληρώνουμε	 διόδια»	 είναι	 μόνο	 ένα	
μερικότερο	 χαρακτηριστικό	 του	 «δεν	 πληρώνουμε	 την	 κρίση	
τους»,	 την	 αμεσοδημοκρατική	 λειτουργία	 χωρίς	 προέδρους,	
γραμματείς	και	φαρισαίους	και	την	αποβολή	από	τις	διαδικασίες	
φασιστών	και	ρατσιστών,	οι	Επιτροπές	παλεύουν	αλληλέγγυα	με	
τους	αγώνες	όλων	των	εργαζόμενων,	των	συνταξιούχων	και	της	
νεολαίας	ενάντια	σε	αυτούς	που	μας	κλέβουν	τη	ζωή.	Γι’	αυτό,	
ταυτόχρονα,	 εξετάζεται	 με	 σοβαρότητα	 το	 πώς	 θα	 οργανωθεί	
η	 εξάπλωση	σε	βάθος	 του	κινήματος	«ΔΕΝ	ΠΛΗΡΩΝΩ».	Ήδη	το	
κίνημα	επεκτείνεται	και	σε	ένα	άλλο	κοινωνικό	αγαθό	που	είναι	
οι	 αστικές	 συγκοινωνίες.	 Μεγάλο	 στοίχημα	 είναι	 η	 επέκταση	
του	 κινήματος	 με	 οργανωμένους	 όρους,	 ενάντια	 στα	 χαράτσια	
των	 εισιτηρίων	 στα	 δημόσια	 νοσοκομεία,	 που	 καταργούν	 στην	
πράξη	 τον	 δωρεάν	 χαρακτήρα	 της	 νοσοκομειακής	περίθαλψης.	
Όπως	δόθηκε	λύση	στο	ζήτημα	των	διοδίων,	πέρα	από	τα	όρια	
της	 ηττοπαθούς	 διαμαρτυρίας,	 η	 οποία	 είχε	 τη	 βάση	 της	 στην	
αναγκαιότητα	που	επέβαλε	η	ίδια	η	πραγματικότητα	και	που	έχει	
να	κάνει	με	την	ουσιαστική	αδυναμία	πληρωμής	του	χαρατσιού	
των	διοδίων,	αντίστοιχα	συζητιέται	έντονα	η	νικηφόρα	απάντηση	
του	κινήματος	«ΔΕΝ	ΠΛΗΡΩΝΩ»,	στο	άμεσο	ενδεχόμενο	αδυναμίας	
πληρωμής	 βασικών	 αναγκών	 όπως	 η	 ΔΕΗ,	 το	 νερό	 κλπ.	 Η	
απάντηση	 οφείλει	 να	 οργανωθεί	 με	 την	 ίδια	 νικηφόρα	 μαγιά,	
προκειμένου	να	δοθεί	κι	εκεί	λύση	και	να	γίνει	σαφές	σε	αστικό	

κράτος	και	κεφάλαιο	πως	σκοπεύουμε	να	πάρουμε	πίσω	ό,τι	μας	
ανήκει.

Την	 εποχή	 της	 οικονομικής	 χρεοκοπίας	 του	 κράτους	 και	 των	
τραπεζών,	 το	 κίνημα	 αυτό	 απευθύνεται	 στον	 εργαζόμενο	
πληθυσμό	 και	 όχι	 στο	 κράτος	 ή	 τις	 εταιρείες,	 έχει	 αρνηθεί	 να	
αποτελέσει	 το	 διαμεσολαβητή	 για	 «υγιή	 διόδια»,	 έχει	 αρνηθεί	
να	 πέσει	 στην	 παγίδα	 για	 «φθηνότερα	 διόδια,	 τοπικές	 κάρτες	
δωρεάν	διέλευσης	ή	απλώς	να	φτιαχτούν	οι	παράδρομοι».	Σκοπός	
του	είναι	η	εκ	των	πραγμάτων	κατάργηση	των	διοδίων,	όχι	μόνο	
στη	βάση	του	οικονομικού	οφέλους	των	εργαζόμενων	σε	βάρος	
κράτους,	 εργολάβων	 και	 τραπεζών,	 αλλά	 απονομιμοποιώντας	
ακόμη	 περισσότερο	 το	 αστικό	 κράτος,	 ανοίγοντας	 μια	 άλλη	
προοπτική	διεξόδου.

Το	μείζον	θέμα	που	ανοίγει,	τόσο	το	κίνημα	«ΔΕΝ	ΠΛΗΡΩΝΩ»,	όσο	
και	ο	αγώνας	των	κατοίκων	της	Κερατέας,	είναι	η	εδραίωση	μιας	
στέρεας	πεποίθησης	των	εργαζόμενων	μαζών	ότι	αυτό	το	κράτος	
μαζί	με	 τις	μπάρες	 του,	 τους	 εργολάβους	 του,	 τους	 τραπεζίτες	
του	και	τα	ΜΑΤ	του,	πρέπει	να	πάει	στη	χωματερή	της	ιστορίας	με	
στόχο	μια	κοινωνία	χωρίς	μπάρες	σε	κάθε	πτυχή	της	ζωής	μας.

ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Όλοι στους δρόμους
για την ελευθερία

	 	 ο	 καλύτερο	 ποδαρικό	 για	 τους	
	 	 νικηφόρους	 εξεγερτικούς	 αγώνες	 που	 θα	
	 	 έρθουν	 στο	 2011	 έκαναν	 οι	 οργισμένοι	
	 	 κάτοικοι	 της	 Κερατέας.	 Ανήμερα	 της	
	 	 πρωτοχρονιάς,	μια	μεγάλη	ομάδα	κατοίκων	
	 	 επιτέθηκε	 στο	 χώρο	 εγκατάστασης	 των	
	 	 μηχανημάτων	 κατασκευής	 ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ	
και	 συγκρούστηκε	 με	 τις	 δυνάμεις	 καταστολής.	 Πέρα	
από	 το	 ειδικό	 βάρος	 της	 ημέρας,	 η	 σύγκρουση	 αυτή	
ήταν	 μόνο	 η	 συνέχεια	 ενός	 	 πρωτοφανούς	 αγώνα	 που	
έχει	 ξεκινήσει	 από	 τις	 11	 Δεκέμβρη	 και	 συνεχίζεται	
με	 αμείωτο	 ρυθμό.	 Το	 φρόνημα	 των	 κατοίκων	 δεν	
κάμπτεται	καθώς	φαίνονται	πέρα	για	πέρα	αποφασισμένοι	
να	 μην	 αφήσουν	 να	 καταστραφεί	 η	 περιοχή	 τους.	

Η	 κυβέρνηση	 του	 ΠΑΣΟΚ,	 σε	 συνεργασία	 με	 ΝΔ	 και	 ΛΑΟΣ	
έχουν	εξαπολύσει	στρατό	από	ΜΑΤατζήδες,	ασφαλίτες	και	
εισαγγελείς	στην	περιοχή	της	Κερατέας	και	του	Γραμματικού	
με	σκοπό	να	υπερασπίσουν	τα	5,5δις	τζίρου	των	σκουπιδιών	
της	 Αττικής	 των	 οποίων	 η	 διαχείρισή	 περνά	 στους	
εθνικούς	 εργολάβους.	 Προσπαθούν	 να	 καταστείλουν	 τους	
αγωνιζόμενους	κατοίκους,	οι	οποίοι	όμως	δεν	υποκύπτουν	
και	 δεν	 υποχωρούν	ούτε	από	 τη	βία	 των	ΜΑΤ,	που	 έχουν	
στρατοπεδεύσει	 στην	 περιοχή	 υπερασπιζόμενοι	 τον	
εργολάβο-Μπόμπολα,	ούτε	από	τη	συνωμοσία	σιωπής	των	
ενόχων	ΜΜΕ.

Ο	 αγώνας	 αντίστασης	 των	 κατοίκων,	 ενάντια	 στην	
προσπάθεια	 του	 αστικού	 κράτους,	 των	 εταιριών	 και	 των	
ΜΑΤ	να	εξαφανίσουν	πρακτικά	την	περιοχή	από	τον	χάρτη,	
βρίσκει	διαρκώς	συμμάχους	κι	αλληλέγγυους,	έχει	εμπνεύσει	
ολόκληρη	την	κοινωνία	και	έχει	δώσει	μαθήματα	ζωής	στη	
νεολαία.	

Το	σοβαρότατο	ζήτημα	της	διαχείρισης	των	απορριμμάτων	
δεν	 μπορεί	 να	 είναι	 δουλειά	 του	 κάθε	 Μπόμπολα	 και	
κάθε	 κυβέρνησης	 του	 κεφαλαίου.	 Μόνο	 μια	 σχεδιασμένη	
οικονομία,	στη	βάση	των	αναγκών	της	κοινωνίας	κι	έχοντας	
έτσι	οικολογική	αντίληψη,	μπορεί	να	λύσει	το	πρόβλημα.
Το	 βάθεμα	 της	 συμπαιγνίας	 κεφαλαίου-εργολάβων-
εταιριών	και	του	πολιτικού	τους	προσωπικού,	των	αστικών	
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ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Η αναγκαιότητα αριστερής
πρότασης εξόδου από τη κρίση

Οι	δυνάμεις	της	καθεστωτικής	και	ρεφορμιστικής	αριστεράς
όμως,	 φαίνεται	 να	 αδυνατούν	 να	 απαντήσουν	 αυτό	 το	
ερώτημα.	Από	τη	μία	μεριά	υπάρχει	το	ΚΚΕ,	το	οποίο	ακριβώς	
επειδή	τα	πράγματα	γίνονται	όλο	και	πιο	δύσκολα	για	τους	
εργαζομένους	λόγω	της	χωρίς	προηγούμενο	αντιδραστικής	
επίθεσης	της	κυβέρνησης,	στα	πλαίσια	της	ΕΕ	με	σύμμαχο	
το	 ΔΝΤ,	 αποφασίζει	 ότι	 ήρθε	 η	 ώρα	 της	 προστασίας	 του	
κόμματος	 από	 κάθε	 αναζήτηση	 και	 κινηματική	 διαδικασία	
καθώς	και	κάθε	συνεύρεση	με	αντικαπιταλιστικές	δυνάμεις.	
Ουσιαστικά	μιλάμε	για	μία	λογική	βαθιάς	ήττας	για	τους	εξής	
λόγους:	

Πρώτο	και	κυριότερο	έχει	στο	πυρήνα	της	ότι	ο	στόχος	της	
ανατροπής	της	επίθεσης	δεν	μπαίνει	σαν	άμεσο	επίδικο	στο	
κίνημα,	 σαν	 όρος	 περαιτέρω	 διεκδίκησης	 της	 κοινωνικής	
απελευθέρωσης.	Είναι	γεγονός	ότι	το	ΚΚΕ	αρνείται	να	θέσει	
σαν	επίδικα	για	το	ίδιο	το	κίνημα	αιτήματα	πάλης	που	χτυπούν	
στο	πυρήνα	την	πολιτική	ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου,	όπως	τη	
διαγραφή	του	χρέους,	την	έξοδο	από	την	ΕΕ,	την	ανατροπή	
της	 κυβερνητικής	 πολιτικής	 που	 οδηγεί	 στον	 καιάδα	 την	
κοινωνική	 πλειοψηφία	 και	 ουσιαστικά	 αρνείται	 αυτήν	 την	
δυνατότητα	του	κινήματος,	στο	σημείο	που	ταυτίζεται	με	την	
ομαλότητα	που	με	περίσσια	κρατική	καταστολή	επιβάλει	η	
κυβέρνηση.	 Αρνείται	 και	 εκφυλίζει	 τις	 αμεσοδημοκρατικές	
μορφές	πολιτικής	του	ίδιου	του	κινήματος	όπως	τις	γενικές	
συνελεύσεις.	Αυτό	δείχνει	την	βαθύτερη	υποταγή	του	τελικά	
στην	 αστική	 νομιμότητα	 και	 στον	 κοινοβουλευτικό	 δρόμο	
που	σε	εποχές	κοινοβουλευτικής	δικτατορίας	είναι	έξω	και	
πέρα	από	τις	διαθέσεις	και	τις	ανάγκες	των	εργαζομένων.	
Αρνείται	τη	κοινή	δράση	με	την	υπόλοιπη	αριστερά	αλλά	δεν	
έχει	πρόβλημα	να	συνεργαστεί	με	τις	δυνάμεις	του	ΠΑΣΟΚ	
και	της	ΝΔ	για	να	λασπολογήσει	εναντίον	αγωνιστών	όπως	η	
ΕΑΑΚ	στα	πανεπιστήμια.	

Στο	 εργατικό	 το	 ΠΑΜΕ	 αρκείται	 στην	 καταγγελία	 των	
ηγεσιών	 της	 ΓΣΕΕ	 ενώ	 δεν	 τολμά	 να	 ξεκουνήσει	 από	 το	
γραφειοκρατικό	 μηχανισμό	 της,	 αψηφώντας	 τις	 εστίες	
εργατικής	 πολιτικής,	 άμεσου	 συντονισμού	 πρωτοβάθμιων	
σωματείων	 στη	 βάση	 σχεδίου	 ανατροπής	 και	 κλιμάκωσης	
των	αγώνων.	Προτιμά	τις	ήσυχες	παρελάσεις	στις	απεργίες	
τη	 ίδια	στιγμή	που	εξελίσσονται	πραγματικές	συγκρούσεις	
που	απονομιμοποιούν		την	κυβερνητική	πολιτική	στη	πράξη.	

Το	 ΜΑΣ	 στα	 πανεπιστήμια	 είναι	 ίσως	 το	 πιο	 αποτυχημένο	
πόνημα	της	ΚΝΕ	καθώς	όχι	μόνο	συμβάλει	στα	σχέδια	 της	
ΠΑΣΠ	 και	 ΔΑΠ	 για	 διάλυση	 των	 Γενικών	 Συνελεύσεων	 και	
των	 Συντονιστικών	 τους	 άλλα	 κηρύττει	 πλέον	 ότι	 όποιος	
συμμετέχει	εκεί	είναι	με	τη	κυβέρνηση.	Το	σχέδιο	του	ΜΑΣ	
ακολουθεί	αντιπαραθετική	πορεία	ως	προς	τις	κινηματικές	
διαδικασίες	βάζοντας	ένα	σχέδιο	κομματικής	περιχαράκωσης	
που	 στοχεύει	 στη	 νεκρανάσταση	 της	 ΕΦΕΕ	 για	 χάρη	 των	
εκλογικών	 συσχετισμών.	 Η	 επένδυση	 της	 πολιτικής	 του	
πρότασης	στις	αδυναμίες	του	κινήματος	φτάνει	στο	σημείο	
να	 δηλώνει	 στην	 εποχή	 της	 βαθιάς	 ιστορικής	 κρίσης	 του	

	 	 βίαιη	 υποβάθμιση	 της	 κοινωνικής	
	 	 πλειοψηφίας	 φέρνει	 αναπόφευκτα	
	 	 τεράστιες	 πολιτικές	 εξελίξεις,	 καθώς	
	 	 ευρύτερες	 κοινωνικές	 συμμαχίες	 που	 είχε	
	 	 συνάψει	 το	 κεφάλαιο	 με	 χαμηλότερα	
	 	 κοινωνικά	 στρώματα	 διαρρηγνύονται	 και	
	 	 αυτά	με	 τη	σειρά	τους	συμπιέζονται	προς	
τα	κάτω.	Νέο	κύμα	νεόπτωχων,	ανέργων	και	δυναμικού	της	
ελαστασφάλειας	 δημιουργείται	 πάνω	 από	 ένα	 υπόστρωμα	
εξαθλιωμένης	εργατικής	μάζας	μεταναστών	και	κοινωνικού	
περιθωρίου.	 Τα	 μεσαία	 στρώματα	 ωθούνται	 βίαια	 στον	
εργασιακό	μεσαίωνα	και	πετιούνται	από	το	παράθυρο	του	
αστικού	πολιτικού	σκηνικού.	Είναι	πασιφανές	ότι	η	πόλωση	
του	κόσμου	της	εργασίας	και	του	κεφαλαίου	φτάνει	σε	ιστορική	
καμπή	 σε	 οικονομικό,	 κοινωνικό	 και	 πολιτικό	 επίπεδο.	
Στο	 πλαίσιο	 του	 κοινοβουλευτικού	 ολοκληρωτισμού,	 της	
καταστολής	και	των	μέτρων	για	την	υπέρβαση	της	κρίσης	
από	αστική	σκοπιά	το	τραπέζι	είναι	για	λίγους	καλεσμένους.	
Το	 κεφάλαιο	 έβαλε	 απροκάλυπτα	 το	 μεγαλειώδες	
επαναστατικό	 ερώτημα	 στην	 κοινωνία:	 Ή	 εσείς	 ή	 εμείς.	

Έναν	 επιπλέον	 καθοριστικό	 παράγοντα,	 για	 την	 έκβαση	
των	 εξελίξεων,	 παίζει	 η	 νεολαία	 εδώ	 και	 αρκετά	 χρόνια.	
Ουσιαστικά	 μας	 ανατίθεται	 εκ	 των	 πραγμάτων	 αυτό	 που	
πολλοί	θα	εύχονταν	στο	παρελθόν.	Να	αποφασίσουμε	και	να	
δράσουμε	για	το	πώς	θέλουμε	να	ζήσουμε.	Και	ο	δρόμος	που	
έχει	 ανοίξει	 από	 τους	 πρόσφατους	 νεολαιίστικους	 αγώνες	
στα	 μαθητικά	 και	 φοιτητικά	 κινήματα	 αλλά	 και	 η	 έντονη	
συμμετοχή	 της	 νεολαίας	 στην	 εξέγερση	 του	 Δεκέμβρη	
δείχνει	 ότι	 η	 συλλογική,	 συγκροτημένη	 από	 τη	 βάση	 της,	
πολιτική	 πάλη	 για	 την	 υπεράσπιση	 των	 δικαιωμάτων	 μας	
σε	μόρφωση,	εργασία	και	δημοκρατικά	δικαιώματα	είναι	η	
μόνη	λύση	απέναντι	στον	καταθλιπτικό	ατομικό	δρόμο	της	
υποταγής,	ιδεολόγημα	που	έχει	πεθάνει	προ	πολλού.	Πάνω	
σε	 αυτό	 το	 έδαφος	 τίθεται	 τελικά	 το	 ερώτημα	 αν	 αυτή	 η	
πολιτική	είναι	μονόδρομος	και	κατ’	 επέκταση,	αν	υπάρχει	
επαναστατική	 προοπτική	 εξόδου	 από	 τη	 κρίση,	 από	 τη	
σκοπιά	των	συμφερόντων	των	εργαζομένων	με	πυρήνα	τις	
κοινωνικές	ανάγκες.	

καπιταλισμού	 ότι	 κακώς	 συμμετείχε	 στο	 μεγαλύτερο	 μετά	 τη	 μεταπολίτευση	 φοιτητικό	
κίνημα	του	‘06-’07,	που	άφησε	βαθιές	πληγές	στα	σχέδια	την	ΝΔ	και	τώρα	στου	ΠΑΣΟΚ	για	
κατάργηση	του	δημόσιου	και	δωρεάν	πανεπιστημίου	και	έδωσε	τεράστια	αυτοπεποίθηση	στη	
νεολαία	της	μελλοντικής	εργασιακής	περιπλάνησης	ότι	θα	είναι	μπροστάρης	στους	εργατικούς	
αγώνες	του	παρόντος	και	του	μέλλοντος.	Αγώνες	που	ανοίγουν	ορθάνοιχτα	το	ζήτημα	ότι	
μία	άλλη	κοινωνία	είναι	εφικτή,	μια	κουβέντα	που	όσο	και	αν	προσπαθεί	το	ενσωματωμένο	
ΚΚΕ	 να	 την	 αποτρέψει	 με	 κατασυκοφάντηση	 των	 δυνάμεων	 της	 αντικαπιταλιστικής	 κι	
επαναστατικής	αριστεράς,	γεννιέται	και	γιγαντώνεται	μες	τα	χαρακώματα	του	κοινωνικού	
πολέμου,	μέσα	στην	επαναστατική	προοπτική.

Από	την	άλλη	η	ρεφορμιστική	πρόταση	του	ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ	έχει	περάσει	από	χίλια	κύματα	στο	
σημείο	εκφυλισμού	και	πολυδιάσπασης.	Δεν	είναι	τυχαία	η	αδυναμία	συγκρότησης	άμεσης	
πολιτική	πρότασης	διεξόδου	από	τη	κρίση	υπέρ	των	εργαζομένων	και	το	φυλλορρόημα	του	
εγχειρήματος	σε	επιμέρους	μέτωπα.

Πρώτον,	 η	 ευρωλαγνεία,	 όταν	 χαρακτηρίζει	 την	 ΕΕ	 πεδίο	 συνεργασίας	 των	 λαών,	 μόνο	
έκπληξη	 μπορεί	 να	 προκαλεί.	 Η	 ΕΕ	 είναι	 το	 στρατηγείο	 της	 επίθεσης	 στα	 εργασιακά	
δικαιώματα	 αιώνων	 μέσω	 εγκληματικών	 μνημονίων	 σε	 Ελλάδα,	 Ιρλανδία	 και	 επόμενες	
υποψήφιες	 χώρες.	 Η	 ΕΕ	 είναι	 ο	 κύριος	 εκφραστής	 του	 ευρωπαϊκού	 κεφαλαίου	 στον	
παγκόσμιο	 ανταγωνισμό	 και	 ο	 κύριος	 υπεύθυνος	 για	 την	 εξάπλωση	 του	 ρατσισμού	 και	
την	άγρια	καταστολή	που	προσπαθεί	να	τσακίσει	τα	εργατικά	κινήματα	στην	Ευρώπη.	Το	
ευρώ	είναι	το	νόμισμα	που	κατέστρεψε	τον	παραγωγικό	ιστό	στην	Ελλάδα,	που	ενίσχυσε	το	
ελληνικό	τραπεζικό	κεφάλαιο	στην	επέκτασή	του	στα	Βαλκάνια	και	τις	ανατολικές	χώρες,	
που	βοηθάει	το	Γερμανικό	κεφάλαιο	να	πουλάει	ακριβά	εντός	ευρωζώνης	και	να	αγοράζει	
φτηνά	εκτός	Ευρώπης.	Χαρακτηριστικό	είναι	ότι	μαζί	με	το	ΠΑΣΟΚ	σπεύδει	να	χαιρετίσει	
και	ο	ΣΥΝ	το	ευρωομόλογο,	το	νέο	όπλο	σταθεροποίησης	της	επίθεσης	στους	Ευρωπαίους	
εργαζομένους.

Αυτή	 η	 προβληματική	 έχει	 άλλες	 δύο	 προεκτάσεις.	 Από	 τη	 μια	 τη	 θεσμολαγνεία	 που	
χαρακτηρίζει	συνολικά	την	επίσημη	αριστερά.	Οι	αστικοί	θεσμοί	(κοινοβούλιο,	όργανα	της	
ΕΕ	κτλ)	είναι	οι	μηχανισμοί	επιβολής	και	επιβεβαίωσης	της	πολιτικής	του	κεφαλαίου	και	
δεν	μπορούν	να	 είναι	 το	πεδίο	που	κρίνονται	οι	αγώνες	και	οι	 διεκδικήσεις	 των	λαϊκών	
κινημάτων.	Είναι	θεσμοί	που	αναπαράγουν	την	λογική	 της	ανάθεσης	και	 τη	μοιρολατρία	
και	δεν	μπορεί	το	κίνημα	να	κάνει	πολιτική	για	τον	εαυτό	του	σε	αυτούς.	Χαρακτηριστική	
είναι	η	εκτίμησή	της,	παρόλο	που	διαπράττονται	κοινοβουλευτικά	πραξικοπήματα	σαν	το	
μνημόνιο	που	καθιέρωσε	μία	κατεύθυνση	για	τα	υπόλοιπα	20	χρόνια	ασχέτως	κυβερνήσεων,	
πως	διανύουμε	 ομαλή	 κοινοβουλευτική	 διακυβέρνηση.	Άρα	ή	 μόνη	 ενοποίηση	 των	 λαών	
της	Ευρώπης	θα	έρθει	μέσα	από	την	ρήξη	με	την	ΕΕ	και	τις	πολιτικές	των	αστικών	κρατών	
που	την	επιβάλουν,	με	αγώνες	που	θα	συγκροτούνται	από	πολιτικές	διαδικασίες	από	τα	
κάτω	και	που	θα	διαλύσουν	την	ΕΕ	προκρίνοντας	την	ένωση	των	λαών	της	Ευρώπης	σε	
σοσιαλιστικές	βάσεις.	

Από	 την	 άλλη	 κυριαρχεί	 η	 λογική	 της	 διαχείρισης.	 Ο	 ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ,	 στηριγμένος	 στην	
υπεράσπιση	 του	 κοινωνικού	 κράτους	 οραματιζόμενος	 ένα	 καλό	 καπιταλισμό	 που	 μπορεί	
να	μεταρρυθμιστεί,	ουσιαστικά	δεν	εντοπίζει	το	βασικό	ζήτημα	της	κρίσης,	που	δεν	είναι	
αποτέλεσμα	 κακής	 διαχείρισης,	 αλλά	 συνέπεια	 του	 καπιταλιστικού	 τρόπου	 παραγωγής	
που	το	κοινωνικό	κράτος	δεν	ανατρέπει.	Η	διεκδίκηση	δημόσιας	και	δωρεάν	εκπαίδευσης,	
υγείας,	πρόνοιας	κτλ	καθώς	και	η	διεκδίκηση	σταθερής	δουλειάς	και	αύξησης	των	μισθών	
έρχονται	σε	ρήξη	με	την	εξουσία	του	κεφαλαίου	και	θέτουν	επιτακτικά	στην	πάλη	των	λαϊκών	
κινημάτων	 την	 αντικαπιταλιστική	 επαναστατική	 προοπτική.	 	 Γι’	 αυτό	 ακριβώς	 τον	 λόγο	
φασιστικοποιείται	το	πολιτικό	σύστημα,	ενώ	δεν	έχει	άδικο	ο	Παπανδρέου	όταν	λέει	ότι	ο	
δρόμος	του	μνημονίου	και	της	προστασίας	του	ευρώ	είναι	αναγκαίος	–προφανώς	εννοώντας	
για	τα	συμφέροντα	της	τραπεζικής	μαφίας	που	υπηρετεί	πιστά	και	με	θέρμη.	Αν	το	κίνημα	
δεν	προτάξει	 ένα	πρόγραμμα	πάλης	στον	πυρήνα	διεκδίκησης	 των	σύγχρονων	αναγκών	
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	 	 χουν	 περάσει	 σχεδόν	 τρία	 χρόνια	 από	 το	
	 	 ξέσπασμα	 της	 παγκόσμιας	 καπιταλιστικής	
	 	 κρίσης	 το	 καλοκαίρι	 του	 2007	 με	 πρώτο	
	 	 επεισόδιο	 το	 σκάσιμο	 της	 φούσκας	 των	
	 	 στεγαστικών	 «δανείων	 χαμηλής	 πιστοληπτικής	
	 	 διαβάθμισης»	 ή	 «δανείων	 των	 φτωχών»,	
	 	 τα	τοξικά	εκτεθειμένα	ομόλογα,	τη	κατάρρευση	
των	 τραπεζικών	 κολοσσών	 των	 ΗΠΑ,	 Lehmann	 Broth-
ers	 και	 P.G.	 Morgan	 και	 τις	 εξελίξεις	 που	 έφερε	 στην	 ζωή	
εκατοντάδων	 εκατομμυρίων	 εργαζομένων	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο.	

Στο	 έδαφος	 της	 εδράζονται	 και	 γράφουν	 πλέον	 ιστορία	 οι	
μεγαλειώδεις	 αγώνες	 των	 καταπιεσμένων	 εργαζομένων	 και	
νεολαίων	ανά	τον	κόσμο,	οι	λαϊκές	εξεγέρσεις,	η	πάλη	ενάντια	
σε	 ένα	 πολιτικό,	 οικονομικό	 και	 όχι	 μόνο	 σύστημα	 όπου	 τα	
συμφέροντα	 του	 κεφαλαίου	 και	 της	 αγοράς	 είναι	 εχθρικά	 και	
καταστροφικά	για	την	κοινωνία,	τις	σύγχρονες	ανάγκες	της.	Οι	
δυνατότητες	που	αναβλύζουν	από	την	ανθρώπινη	δραστηριότητα	
και	τα	επιτεύγματα	της	ανθρώπινης	εργασίας,	στο	κατώφλι	του	
21ου	αιώνα	ασφυκτιούν	στο	πολιτικοοικονομικό	οικοδόμημα	που	
έχει	όνομα:	Καπιταλισμός.	

Η	 ιστορικότητα	 της	 περιόδου	 πλέον	 κρίνεται	 στην	 έκβαση	 του	
μέχρι	 τελικής	 πτώσεως	 μπράντεφερ	 μεταξύ	 των	 δυνάμεων	 της	
εργασίας	 και	 του	 κεφαλαίου	 για	 το	 ξεπέρασμα	 της	 κρίσης.	
Το	 στοίχημα	 της	 εποχής	 είναι	 η	 ανάδειξη	 ανεξάρτητων,	
αντιγραφειοκρατικών,	 ακηδεμόνευτων	 εργατικών	 αγώνων	 από	
τα	κάτω	για	παιδεία,	για	εργασία	για	δημοκρατικά	δικαιώματα	
στο	δρόμο	μιας	αντικαπιταλιστικής	επαναστατικής	εξόδου	από	τη	
κρίση	με	πυρήνα	τις	σύγχρονες	ανάγκες	της	εργατικής	τάξης	και	
των	φτωχότερων	λαϊκών	στρωμάτων	και	με	στόχο	την	κοινωνική	
απελευθέρωση.	 Η	 νικηφόρα	 έκβαση	 τους	 και	 οι	 κατακτήσεις	
τους	είναι	το	σχολείο	που	απαντάμε	με	επαναστατικό	τρόπο	τα	
επαναστατικά	ερωτήματα	που	θέτει	η	κρίση.

Η	 κρίση	 άραγε	 ήρθε	 σαν	 κεραυνός	 εν	 αιθρία	 σε	 ένα	 πλαίσιο	

κοινωνικής	 ομαλότητας	 και	 ευημερίας;	 Η	 βαθιά	 χωρίς	
προηγούμενο	κρίση	του	21ου	αιώνα	δεν	είναι	κάτι	το	οποίο	κανείς	
δεν	 το	περίμενε.	Είναι	όμως	μια	 ιστορική	τομή	της	που	έχει	 τη	
βάση	της	στον	τομέα	της	παραγωγής	και	που	εγκαινιάζει	μια	νέα	
περίοδο	πολέμων	κι	επαναστάσεων.	Έχει	πίσω	της	μια	περίοδο	
τριάντα	χρόνων	καπιταλιστικών	αναδιαρθρώσεων	σε	όλους	τους	
τομείς	 	 (οικονομικό,	 κοινωνικό,	 ιδεολογικό,	 πολιτικό).	 Αυτές	
οι	 αναδιαρθρώσεις	 έχουν	 σαν	 πυρήνα	 την	 αντιρρόπηση	 της	
πτωτικής	τάσης	του	μέσου	ποσοστού	κέρδους.	

Ο	 νόμος	 της	 πτωτικής	 τάσης	 του	 μέσου	 ποσοστού	 κέρδους	
βασίζεται	 στις	 τεχνολογικές	 μεταβολές	 στο	 πλαίσιο	 του	
καπιταλισμού.	Κάθε	μεμονωμένο	κεφάλαιο	στην	προσπάθεια	του	
να	ανταγωνιστεί	τα	άλλα	κεφάλαια	επενδύει	σε	πάγιο	κεφάλαιο	
(τεχνολογίες,	 μηχανές,	 κτλ),	 το	 οποίο	 όπως	 συσσωρεύεται	
βοηθά	 στην	 αύξηση	 της	 παραγωγικότητας	 της	 εργασίας,	 τη	
μείωση	 του	κόστους	και	 της	 τιμής	 του	παραγόμενου	προϊόντος	
καθιστώντας	το	κεφάλαιο	αυτό	πιο	ανταγωνιστικό	σε	σχέση	με	
τα	άλλα.	Με	αυτό	τον	τρόπο	αποσπά	βραχυπρόθεσμα	υπερκέρδη	
σε	σχέση	με	τους	ανταγωνιστές.	Ταυτόχρονα	όμως	αυξάνεται	και	
η	οργανική	σύνθεση	του	κεφαλαίου.	Αυξάνεται	δηλαδή	ο	λόγος	
του	κεφαλαίου	που	είναι	επενδυμένο	σε	μηχανές	κτίρια	κλπ,	σε	
σχέση	με	το	κεφάλαιο	που	είναι	επενδυμένο	σε	ζωντανή	εργασία.	
Έτσι	εκτοπίζεται	ζωντανή	εργασία	από	την	παραγωγή	πράγμα	το	
οποίο	βάζει	μπαρούτι	στα	θεμέλια	της	καπιταλιστικής	παραγωγής	
καθώς	ενώ	η	ιδιοποίηση	πλούτου	από	το	κεφάλαιο	εδράζεται	στην		
εργασία,	εκπληρώνεται	όμως	στην	κατανάλωση.	Οι	τεχνολογίες	
παρ’	ότι	 είναι	αναγκαίες	για	 την	αύξηση	της	παραγωγικότητας	
δεν	 μπορούν	 προφανώς	 να	 αγοράσουν	 τα	 εμπορεύματα	 με	
αποτέλεσμα	 να	 μην	 δημιουργούνται	 τα	 υπερκέρδη	 για	 το	
κεφάλαιο.	Άρα	παρ’	ότι	η	αναγκαία	εργασία	για	τον	άνθρωπο	θα	
μπορούσε	να	είναι	ελάχιστη	για	να	παράγει	αυτό	που	χρειάζεται,	
το	 κεφάλαιο	 έχει	 ανάγκη	 την	 εκμετάλλευση	 της	 ανθρώπινης	
εργασίας	και	την	έντασή	της	παράλληλα.	Αυτή	είναι	η	θεμελιώδης	
και	 εγγενής	 αντίφαση	 της	 καπιταλιστικής	 συσσώρευσης	 και	
βρίσκεται	 στη	 σφαίρα	 της	 παραγωγής.	 Όταν	 από	 ένα	 σημείο	

ΚΡΙΣΗ
Εξετάζοντας τα αίτια
και την εξέλιξη της
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σε	εργασία,	παιδεία,	και	δημοκρατικά	δικαιώματα,	δεν	θα	
μπορέσει	 να	 παλέψει	 με	 μια	 προοπτική	 διεκδίκησης	 του	
πλούτου	που	παράγεται	από	τους	ίδιους	τους	εργαζομένους	
και	 οι	 οποίοι	 δεν	 τον	 χρωστάνε	 πουθενά.	 Αντί	 αυτού	 ο	
ΣΥΝ/	ΣΥΡΙΖΑ	και	η	ΑΡΕΝ	επίμονα	και	δογματικά	αρνούνται	
να	αντιληφθούν	την	αναγκαιότητα	διαγραφής	του	χρέους,	
εξόδου	από	ευρώ	και	ΕΕ	και	εθνικοποίησης	των	τραπεζών	
στη	 προοπτική	 επαναστατικής	 διεκδίκησης	 καλύτερων	
συνθηκών	 εργασίας	 και	 απαλλαγής	 από	 τα	 δεσμά	 του	
κεφαλαίου	και	του	αστικού	κράτους.	

Τέλος	η	κυριότερη	προβληματική	είναι	στο	εργατικό	κίνημα.	
Οι	 δυνάμεις	 του	 ΣΥΝ	 κυρίως	 και	 συνολικά	 του	 ΣΥΡΙΖΑ	
είναι	 προσκολλημένοι	 στην	 «ελπίδα	 της	 αριστερής	 ΓΣΕΕ	
που	θα	κάνει	αγώνες»,	 τη	στιγμή	που	 το	 εργατικό	κίνημα	
ξεπουλιέται	 στα	 σαγόνια	 των	 εργολάβων	 βιομηχάνων.	
Τα	 σωματεία	 πρέπει	 να	 υπερκεράσουν	 την	 εργοδοτική	
αυθαιρεσία	που	οφείλεται	 στη	συνενοχή	 των	 εργοδοτικών	
ηγεσιών	της	ΠΑΣΚΕ		-	ΔΑΚΕ	και	να	ακολουθήσουν	το	δρόμο	
του	συντονισμού	από	τα	κάτω	ο	οποίος	θα	υπερβεί	το	σχέδιο	
ενσωμάτωσης	 του	 επίσημου	 συνδικαλιστικού	 κινήματος,		
καθώς	και	να	καλύψουν	όλα	τα	κομμάτια	της	εργασίας	που	
στην	πλειοψηφία	τους	δεν	έχουν	συνδικαλιστική	κάλυψη.	

Τέλος	στο	φοιτητικό	κίνημα	οι	δυνάμεις	της	ΑΡΕΝ	πέρα	από	
την	άρνηση	ενός	αντικαπιταλιστικού	προγράμματος	πάλης-
εργαλείο	 μαζικού	 πολιτικού	 εκβιασμού	 της	 κυβέρνησης,	
πλέον	 περιχαρακόνονται	 σε	 βαθμό	 που	 δεν	 το	 έκαναν	
παλιότερα.	Μαζί	με	την	ΠΚΣ	και	τις	καθεστωτικές	δυνάμεις	
της	ΠΑΣΠ	και	της	ΔΑΠ,	δεν	αρνούνται	το	στήσιμο	της	ΕΦΕΕ	
και	 δεν	 αντιλαμβάνονται	 τις	 Γενικές	 Συνελεύσεις	 σαν	
όργανο	 πολικής	 από	 τα	 κάτω	 του	 φοιτητικού	 κινήματος,	
υπονομεύοντας	τα	συντονιστικά	τους.	Επίσης	δεν	μπορούν	
να	συγκροτήσουν	πολιτικό	σχέδιο	αντεπίθεσης,	κλιμάκωσης	
και	ανατροπής	της	πολιτικής	του	κεφαλαίου,	με	πυρήνα	των	
διεκδικήσεων	μια	απελευθερωτική	παιδεία	για	τις	ανάγκες	
των	 εργαζομένων	 με	 φοιτητικό	 και	 εργατικό	 έλεγχο	 και	
διαχείριση,	 και	 αρκούνται	 στη	 λογική	 της	 διεκδίκησης	
δημοσίων	 δαπανών	 για	 την	 παιδεία	 χωρίς	 τη	 διαγραφή	
του	 χρέους	 που	 είναι	 ο	 μοχλός	 περικοπών	 στις	 δημόσιες	
δαπάνες.

Την	ίδια	στιγμή	η	δήθεν	ενοποίηση	της	αριστεράς	γίνεται	η	
πρόφαση	για	να	αποκαλυφθούν	στρατηγικές	αδυναμίες.	Αυτή	
τη	στιγμή	είναι	αναγκαίο	όσο	ποτέ	να	τεθεί	επί	τάπητος	μία	
λύση	που	θα	δίνει	προοπτική,	ελπίδα	και	νικηφόρα	έκβαση	
στα	κινήματα.	Η	αντικαπιταλιστική	κι	επαναστατική	αριστερά	
με	όπλο	τους	ακηδεμόνευτους,	μαζικούς	κι	ανυποχώρητους	
αγώνες	προτάσσει	ένα	σχέδιο	ανατροπής	της	πολιτικής	του	
κεφαλαίου,	 την	ανατροπή	 της	κυβέρνησης,	 του	μνημονίου	
και	των	μέτρων	που	έφερε,	βάζοντας	αιτήματα	όπως	η	παύση	
πληρωμών	και	η	διαγραφή	του	χρέους	κσθώς	κσι	η	έξοδος	
από	ΟΝΕ	και	ΕΕ,	παλεύοντας	ταυτόχρονα	για	την	ανατροπή	
της	 αστικής	 δημοκρατίας	 με	 σκοπό	 να	 εγκαθιδρύσει	 μια	
δημοκρατία	των	εργαζόμενων	και	παραγωγικών	κομματιών	
της	κοινωνίας.	Είναι	πρόταση	που	τίθεται	όχι	στους	νεκρούς	
διαδρόμους	και	 τα	έδρανα	της	Βουλής,	όχι	στα	προεδρεία	
της	ΓΣΕΕ	και	στα	ΔΣ	των	φοιτητικών	συλλογών,	αλλά	στα	
ζωντανά	αμφιθέατρα,	στις	μαζικές	συνελεύσεις	εργαζομένων	
και	 ανέργων.	Απευθύνεται	 σε	 όλη	 την	αριστερά	για	 κοινή	
δράση,	 αφού	 πρέπει	 να	 σπάσουν	 τα	 στεγανά	 της	 εκ	 του	
ασφαλούς	διαμαρτυρίας	και	να	ειδωθεί	το	μέλλον	βάσει	των	
αναγκών	του	σήμερα.	Εκεί	που	φωλιάζει	και	γιγαντώνεται	
η	ελπίδα,	εκεί	δραστηριοποιείται	η	επαναστατική	αριστερά.	
Για	 την	 συγκρότηση,	 την	 οργάνωση	 αλλά	 και	 την	
ενίσχυση	 των	 λαϊκών	 εξεγέρσεων	που	 ήδη	 εκτυλίσσονται.	
Συνεισφέροντας	στα	μεγάλα	ιστορικά	ερωτήματα	της	εποχής	
και	 χωρίς	 να	 πιστεύουμε	 ότι	 κατέχουμε	 καμιά	 απόλυτη	
αλήθεια.	Μέσα	από	 την	 αισιόδοξη	αμφιβολία	που	 γεννούν	
τα	ολοένα	και	βαθύτερα	ερωτήματα	πρέπει	να	τολμήσουμε	
να	 απαντήσουμε.	 Να	 επιβεβαιώσουμε	 τους	 φόβους	 τους,	
όπως	 εκφράστηκαν	 γλαφυρά	 από	 τον	 αστό	 οικονομολόγο	
του	 19ου	 αιώνα,	 Φρεντερίκ	 Μπαστιά	 που	 είπε:	 “Γίνεται 
πολύς λόγος για τη δωρεάν εκπαίδευση. Πρόκειται για 
κομμουνισμό εφαρμοσμένο σε έναν κλάδο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Η εκπαίδευση θα είναι δωρεάν; Ε, τότε, ο 
κόσμος δεν πρέπει να ζητάει από το κράτος μονάχα δωρεάν 
εκπαίδευση, αλλά και δωρεάν τροφή, κι ένα σωρό άλλα 
πράγματα… Γιατί όχι; Μήπως δεν είναι η τροφή ακόμα πιο 
αναγκαία κι από τη μόρφωση; Ας προσέξουμε, λοιπόν. O λαός 
έχει φθάσει σχεδόν σε αυτό το σημείο. Ξεγελαστήκαμε από 
μια λέξη κι έχουμε κάνει ένα βήμα προς τον κομμουνισμό.»
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καταρτισμένης	 γνώσης,	 σύγχρονος	 αναλφαβητισμός,	 ανεργία,	
κτλ).	Επίσης	δεν	είναι	οι	δημόσιες	δαπάνες	που	έφεραν	τη	κρίση	
όπως	διατείνεται	η	ελληνική	κυβέρνηση,	η	οποία	διαψεύδεται	από	
το	νεοφιλελεύθερο	θαύμα	της	Ιρλανδίας	που	είχε	την	ίδια	τύχη.	

Έτσι	 λοιπόν	 στην	 ΕΕ	 δημιουργείται	 ένα	 εκρηκτικό	 τοπίο	
αντιθέσεων	και	κοινωνικών	διεργασιών	που	λαμβάνουν	χώρα	σε	
όλα	τα	κράτη.	Με	λίγα	λόγια,	παύει	η	ΕΕ	να	είναι	αυτό	που	όλοι	
μας	έχουμε	γνωρίσει.	Η	αποτυχία	των	στρατηγικών	σχεδίων	του	
Μάαστριχ,	 του	Συμφώνου	Σταθερότητας	 (έλλειμμα	 το	πολύ	3%,	
τη	ίδια	στιγμή	που	τα	ελλείμματα	όλων	των	κρατών	μελών	έχουν	
αγγίξει	 διψήφιο	 νούμερο),	 της	 συνθήκης	 της	 Λισσαβόνας,	 κτλ	
δεν	φαίνεται	να	έχουν	αντικατασταθεί	από	μια	νέα	μακροχρόνια	
στρατηγική	υπέρβασης	της	κρίσης.	Αυτό	που	ενώνει	σε	μεγάλο	
βαθμό	 την	 ΕΕ	 αυτή	 τη	 στιγμή	 είναι	 η	 αποφυγή	 νέων	 κρατικών	
χρεωκοπιών,	 η	 αποφυγή	 διάσπασης	 της	 ΟΝΕ	 και	 κατάρρευσης	
του	 ευρώ,	 μέσω	 μιας	 ολοένα	 και	 σκληρότερης	 εκμετάλλευσης	
των	 εργαζομένων	 και	 σε	 αυτό	 είναι	 συνένοχοι	 και	 συμμέτοχοι	
οι	 κυρίαρχες	 μερίδες	 του	 κεφαλαίου	 όλων	 των	 κρατών	 μελών	
καθώς	και	οι	κυβερνήσεις	τους,	που	φοβούνται	ότι	αυτό	μπορεί	να	
σημάνει	την	απαρχή	επαναστατικών	διαδικασιών	στην	Ευρώπη.

Ένα	 επίσης	 καθοριστικό	 στοιχείο	 είναι	 η	 απολυταρχικοποίηση	
του	αστικού	πολιτικού	συστήματος	και	η	φασιστοποίηση	του.	Το	
ζήτημα	των	δημοκρατικών	δικαιωμάτων	μπαίνει	πλέον	στην	άμεση	
ημερήσια	 διάταξη	 του	 λαϊκού	 κινήματος.	 Τα	 κοινοβουλευτικά	
πραξικοπήματα,	 η	 ποινικοποίηση	 των	 συνδικαλιστικών	
δικαιωμάτων,	η	καταστολή	των	πορειών	και	οι	νέοι	τρομονόμοι-
οδηγίες	της	ΕΕ	οχυρώνουν	το	κράτος	από	τον	εσωτερικό	εχθρό	
και	μαζί	με	τον	ιδεολογικό	πόλεμο	από	τα	ΜΜΕ	προσπαθούν	να	
επιβάλουν	τις	νέες	αναδιαρθρώσεις	και	να	γονατίσουν	το	κίνημα.	
Επίσης	 η	 ενίσχυση	 παρακρατικών–	 φασιστικών	 ομάδων	 και	
τα	 σχέδια	 για	 τείχη	 στα	 σύνορα	 όπως	 και	 η	 δράση	 της	 FRON-
TEX	 αποκαλύπτουν	 όσο	 ποτέ	 τα	 σύγχρονα	 τείχη	 του	 μίσους	
που	 υψώνει	 ο	 καπιταλισμός.	Μιλάμε	πλέον	 για	 μία	 χούντα	 του	
κεφαλαίου.	 Η	 αστική	 νομιμότητα	 όμως	 ήδη	 αμφισβητείται.	 Τα	
κινήματα	 που	 ξεσηκώνονται	 σε	 διεθνές	 επίπεδο	 δείχνουν	 ότι	 ο	
κίνδυνος	 του	 εκφασισμού	 θα	 αποκρουστεί	 δυναμικά	 και	 πάνω	
σε	 αυτό	 οφείλουμε	 να	 προετοιμαστούμε	 και	 να	 εξοπλιστούμε	
θεωρητικά,	πρακτικά,	οργανωτικά.	

Συμπερασματικά,	 η	 παρούσα	 κρίση	 είναι	 κρίση	 ιστορικών	
διαστάσεων	ανάλογη	με	αυτές	του	1875	και	του	1929.	Η	κρίση	που	
ζούμε	είναι	κρίση	πολύπλευρη	και	εκδηλώνει	ένα	νέο,	ποιοτικά	
ανώτερο	 κλονισμό	 όλων	 των	 θεμελίων	 του	 καπιταλιστικού	
τρόπου	παράγωγης,	επαναφέροντας στην επικαιρότητα και στη 
συλλογική μνήμη των λαών της Ευρώπης τις εξεγέρσεις και 
επαναστάσεις του προηγούμενου αιώνα, όπως του Μάη του ’68 
και του Οκτώβρη του ’17.  Είναι τελικά μια κρίση στον πυρήνα 
της οποίας βρίσκεται η σύγκρουση που έχει στο επίκεντρο 
της από τη μια τη σύγχρονη εργασία που είναι περισσότερο 
κοινωνικοποιημένη, διεθνοποιημένη, παραγωγικά και 

επιστημονικά συγκροτημένη από ποτέ, και από την άλλη τις 
νέες εξοντωτικές σχέσεις εκμετάλλευσης και ιδιοκτησίας.

Οι	 ανατρεπτικοί	 αγώνες	 των	 εργαζόμενων,	 νεολαίων	 και	
φοιτητών	σε	Ευρώπη	και	σε	όλο	τον	κόσμο	δείχνουν	αυτό	που	
θα	 έλεγε	και	ο	Μαρξ	μιλώντας	για	 τις	 επαναστατημένες	μάζες:	
«το	θύμα	γίνεται	δράστης».		Η	Ελλάδα	είναι	στο	επίκεντρο	όλων	
των	εξελίξεων	και	το	στοίχημα	είναι	μεγάλο.	Είκοσι	μόλις	χρόνια	
μετά	η	βιασύνη	του	Francis	Fukuyiama	να	κηρύξει	το	τέλος	της	
ιστορίας	και	την	εδραίωση	του	καπιταλισμού	σαν	τελικό	στάδιο	
της	ανθρωπότητας	διαψεύστηκε.	Ο	επαναστατικός	δρόμος	είναι	ο	
μόνος	που	μπορούμε	να	διαβούμε	απέναντι	σε	ένα	σύστημα	όπου	
τα	συμφέροντα	των	εργαζόμενων-παραγωγικών	κομματιών	της	
κοινωνίας	είναι	ανειρήνευτα	με	τα	συμφέροντα	του	κεφαλαίου.	
Κι	αυτό	με	την	πεποίθηση	πως	οι	επαναστάσεις	όχι	μόνο	γίνονται	
αλλά	και	νικούν!

κλάδοι	 και	 επιχειρήσεις	 άσχετοι	 με	 τα	 στεγαστικά	 δάνεια	
των	ΗΠΑ.	

Τα	 τρις	 εκατομμύρια	 των	 δολαρίων,	 των	 ευρώ	 και	 των	
άλλων	 νομισμάτων	 που	 έριξαν	 όλες	 οι	 κυβερνήσεις	 του	
κόσμου,	 για	 να	 μην	 καταρρεύσει	 το	 παγκόσμιο	 τραπεζικό	
σύστημα,	 μετέτρεψαν	 την	 χρηματοπιστωτική	 κρίση	 και	 σε	
δημοσιονομική.	 Τελευταία,	 μάλιστα,	 έχει	 πάρει	 μέσω	 των	
συναλλαγματικών	 ισοτιμιών	 τη	 μορφή	 του	 νομισματικού	
πολέμου	που	βιώνουμε	αυτή	τη	στιγμή.	

Στην	 ΕΕ	 συγκεκριμένα	 οι	 τράπεζες	 δανείστηκαν	 από	 την	
Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα	αυτά	που	χυδαία	της	χάρισαν	
τα	 κράτη	 μέλη	 με	 επιτόκιο	 1%.	 Τα	 πακέτα	 στήριξης	 με	 τη	
σειρά	 τους	 αύξησαν	 τα	 δημόσια	 χρέη	 δημιουργώντας	 το	
ντόμινο	 της	 κρίσης	 των	 χρεών	στις	 χώρες	 της	 ευρωζώνης	
καθώς	 δεν	 μπορούσε	 να	 γίνει	 υποτίμηση	 του	 ευρώ,	 του	
σκληρότερου	 νομίσματος	 στο	 κόσμο.	 Από	 την	 άλλη	 οι	
τοκογλύφοι	 και	 οι	 κερδοσκόποι	 μέσω	 της	 «τρομοκρατίας	
των	 spreads»	 μειώνουν	 τη	 πιστοληπτική	 ικανότητα	 των	
χωρών	με	αποτέλεσμα	η	κάθε	χώρα	μέλος	να	δανείζεται	για	
να	αποπληρώσει	 ένα	 χρέος	που	 ουσιαστικά	 είναι	 αδύνατο	
να	 αποπληρωθεί,	 με	 τους	 χειρότερους	 όρους	 (επιτόκια	
5%),	με	τη	συμμετοχή	του	ΔΝΤ,	και	προφανώς	να	συνάπτει	
συμφωνίες	 μέσω	 σκληρών	 δημοσιονομικών	 προσαρμογών	
και	 σύναψη	 μνημονίων	 υπερδεκαετούς	 διάρκειας.	 Τα	
τελευταία	 αποσκοπούν	 όχι	 προφανώς	 μόνο	 στην	 κάλυψη	
των	νέων	χρεών	από	τα	δάνεια	που	συνάφθηκαν,	αλλά	και	
στον	πυρήνα	της	από	αστική	σκοπιά	υπέρβαση	της	κρίσης	
που	απαιτεί	την	καταστροφή	των	πλεοναζόντων	κεφαλαίων	
,	 δηλαδή	 την	 δημιουργία	 ενός	 εργασιακού	 μεσαίωνα,	 την	
κατάργηση	 των	 δημόσιων	 δαπανών,	 την	 φορομπηξία	 στα	
χαμηλά	 στρώματα	 και	 φοροελάφρυνσεις	 στο	 κεφάλαιο,	
την	 ολοκληρωτική	 υπαγωγή	 της	 γνώσης	 στις	 αγορές,	 την	
περιθωριοποίηση,	 αχρήστευση	 και	 τελικά	 καταστροφή	
κομματιού	της	κοινωνίας	και	της	παραγωγής.	Δημιουργήθηκε	
έτσι	 ένας	 μηχανισμός	 όπου	 τα	 λεφτά	 που	 χάρισε	 π.χ.	 το	
ελληνικό	κράτος	(εργαστήρι	της	βάρβαρης	πολιτικής	της	ΕΕ	
και	του	ΠΑΣΟΚ)	με	υποθήκη	το	δημόσιο	πλούτο	της	χώρας,	
δανείζονται	 πίσω	 σε	 αυτό	 με	 επιτόκιο	 5%	 δημιουργώντας	
ένα	φαύλο	κύκλο	που	οδηγεί	στην	αύξηση	των	χρεών	και	
τελικά	στη	χρεοκοπία	της	χώρας,	που	είναι	προ	των	πυλών.	
Κύριος	 στόχος	 αυτής	 της	 πολιτικής	 του	 ευρωπαϊκού	 και	
ελληνικού	κεφαλαίου	και	την	κυβέρνησης	του	ΠΑΣΟΚ	είναι	
η	σωτηρία	των	τραπεζών,	η	διατήρηση	του	δυνατού	ευρώ	
στον	 παγκόσμιο	 νομισματικό	 πόλεμο,	 η	 ισχυροποίηση	 του	
γερμανικού	κεφαλαίου	σαν	ηγεμονική	καπιταλιστική	δύναμη	
σε	αυτή	την	καπιταλιστική	ενοποίηση	και	τελικά	η	μεγαλύτερη	
κερδοφορία	του	κεφαλαίου	που	σε	κάθε	περίπτωση	απαιτεί	
κοινωνικό	πόλεμο	μέσω	της	άνευ	προηγουμένου	υποτίμησης	
της	εργατικής	δύναμης	(κατάργηση	συλλογικών	συμβάσεων,	
κατάργηση	 του	 μαζικού	 πανεπιστημίου	 και	 κυριαρχία	 της	

και	πέρα	η	συνεχής	μείωση	 του	μέσου	ποσοστού	κέρδους	
επιφέρει	και	μείωση	 της	μάζας	 του	κέρδους	 	σε	σχέση	με	
την	προηγούμενη	περίοδο,	τότε	εκδηλώνεται	η	οικονομική	
κρίση.	

Καταλαβαίνει	 κανείς	 λοιπόν	 ότι	 η	 αύξηση	 μισθών	 για	 να	
τονωθεί	 η	 κατανάλωση	ώστε	 να	 εξασφαλιστούν	 τα	 κέρδη	
των	 επιχειρήσεων	 και	 ταυτόχρονα	 να	 εξασφαλιστούν	 και	
θέσεις	εργασίας	δεν	μπορεί	παρά	να	είναι	ουτοπική	πρόταση	
στα	πλαίσια	της	ιστορικής	αυτής	κρίσης.	Κατά	συνέπεια,	τα	
κεϋνσιανού	τύπου	σχέδια	του	κεφαλαίου	και	οι	κατακτήσεις	
για	 δημόσιες	 παροχές	 σε	 υγεία,	 παιδεία,	 ασφάλιση	 (ο	
έμμεσος	 μισθός	 δηλαδή)	 από	 τα	 κοινωνικά	 κινήματα	 του	
20ου	αι	δεν	θα	μπορούσαν	να	είναι	μόνιμη	λύση	και	πρόταση	
στα	 πλαίσια	 του	 καπιταλισμού.	 Γι’	 αυτό	 και	 το	 κεφάλαιο	
τα	 ανέτρεψε	 με	 επιθετικό	 τρόπο	 κατά	 την	 επέλαση	 του	
νεοφιλελευθερισμού	που	εδραιώθηκε	στη	δεκαετία	του	‘80.

Έτσι	 λοιπόν	 κατά	 τη	 περίοδο	 αυτή	 εκφράστηκαν	 τα	
επεισόδια	 που	 προμήνυαν	 το	 ξέσπασμα	 της	 σημερινής	
δομικής	 κρίσης	 καθώς	 η	 λιτότητα,	 η	 κατάργηση	 των	
δημόσιων	 παροχών	 και	 της	 κοινωνικής	 πρόνοιας,	 οι	
αντιδραστικές	 αναδιαρθρώσεις	 στην	 οργάνωση	 της	
εργασίας	και	στις	σχέσεις	εκμετάλλευσης,	η	διεύρυνση	των	
καπιταλιστικών	ολοκληρώσεων	και	 της	διεθνοποίησης	του	
κεφαλαίου	 (με	 χαρακτηριστικότερο	 παράδειγμα	 την	 ΕΕ)	
και	 η	 εμπορευματοποίηση	 κάθε	 πτυχής	 της	 ανθρώπινης	
δραστηριότητας	 δεν	 έφεραν	 τα	 επίπεδα	 κερδοφορίας	 της	
χρυσής	 εποχής	 του	 ‘60	 για	 το	 κεφάλαιο.	 Ειδικά	 από	 τη	
δεκαετία	του	‘90	και	μετά	οι	τεχνικές	απόσπασης	απόλυτης	
υπεραξίας	(μείωση	μισθών,	αύξηση	ορών	εργασίας)	άρχισαν	
να	αποκτούν	ακόμα	πιο	αναβαθμισμένο	ρόλο	σε	σχέση	με	
αυτόν	 που	 είχαν	 την	 προηγούμενη	 δεκαετία	 με	 ότι	 αυτό	
συνεπάγεται	για	τις	εργασιακές	σχέσεις.	(ευέλικτες	μορφές	
εργασίας).	 Επίσης	 η	 στροφή	 του	 κεφαλαίου	 από	 τον	
πραγματικό	 τομέα	 της	 οικονομίας	 στον	 χρηματοπιστωτικό	
σαν	πεδίο	επενδύσεων	και	κερδοφορίας,	πλασματικής	και	
παρασιτικής	κατά	κανόνα,	οδήγησε	σε	κάποια	επιτάχυνση	
της	διαδικασίας	συσσώρευσης	την	περίοδο	1995-2000.

Η	 νομισματική	 πολιτική	 όμως	 δεν	 μπόρεσε	 να	 αποκρύψει	
τεχνηέντως	ούτε	το	πρόβλημα	που	εδράζεται	στη	παραγωγή	
ούτε	 να	 αποτρέψει	 το	 σκάσιμο	 της	 χρηματιστηριακής	
φούσκας.	 Κλονίστηκαν	 σοβαρά	 και	 για	 αρκετούς	
καταργήθηκαν	 οι	 αυταπάτες,	 ότι	 η	 κρίση	 αλλά	 και	 οι	
μηχανισμοί	 υπέρβασής	 της	 εδράζονται	 στη	 σφαίρα	 της	
κυκλοφορίας	του	κεφαλαίου,	είναι	δηλαδή	ένα	νομισματικό	
και	χρηματιστηριακό	φαινόμενο,	φαινομενικά	αποσπασμένο	
από	τη	σφαίρα	παραγωγής.	Η	καθίζηση	όλων	ανεξαιρέτως	
των	 χρηματιστηρίων	 του	 κόσμου	 που	 ακλούθησε,	 σήμανε	
κι	 ένα	 νέο	 γύρο	 κρίσης,	 από	 τη	 στιγμή	 που	 οι	 αγορές	
κεφαλαίων	μετατράπηκαν	σε	 μέσο	με	 το	 οποίο	αλώθηκαν	
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Αγγλία:
«Δεν είναι καιρός για ευγενικές διαβουλεύσεις, είναι ώρα για 
δράση» (22χρονη Βρετανίδα φοιτήτρια)

«Αντιδρούμε	 σε	 όλες	 τις	 περικοπές	 και	 στεκόμαστε	 σταθερά	
δίπλα	στους	εργαζόμενους,	στους	φτωχούς,	στους	ηλικιωμένους,	
στους	 ανθρώπους	 με	 ειδικές	 ανάγκες...	 Καταλαμβάνουμε	 την	
οροφή	 του	 κτιρίου	 αυτού	 για	 να	 δηλώσουμε	 την	 αντίθεση	 μας	
στην	επιχειρηματικοποίηση	και	εμπορευματοποίηση	της	παιδείας	
μας	που	προάγει	η	κυβέρνηση	και	το	σύστημα.	Αυτό	που	βοηθάει	
τους	πλούσιους	και	επιτίθεται	στους	φτωχούς.	Καλούμε	σε	άμεση	
δράση.	 Αυτό	 είναι	 μόνο	 η	 αρχή	 στην	 αντίσταση	 μας	 προς	 τη	
διάλυση	της	εκπαίδευσης	και	του	δημόσιου	του	τομέα.»

Αυτά	είναι	λίγα	λόγια	από	τους	βρετανούς	φοιτητές,	καταληψίες	
του	 Μillbank	 Tower,έδρα	 του	 Συντηρητικού	 Κόμματος	 της	
συγκυβέρνησης	της	Βρετανίας.

50000	 φοιτητές	 ξεχύθηκαν	 στους	 δρόμους	 του	 Λονδίνου	 με	
αφορμή	τον	υπερδιπλασιασμό	των	πανεπιστημιακών	διδάκτρων.	
Κατά	τη	διάρκεια	της	διαδήλωσης	ομάδες	φοιτητών	πολιόρκησαν	
την	έδρα	του	Συντηρητικού	Κόμματος,	ενώ	άλλοι	διαδήλωσαν	έξω	
από	τα	γραφεία	του	Κόμματος	των	Φιλελεύθερων	Δημοκρατών,	
του	έτερου	μέλους	του	κυβερνητικού	συνασπισμού.		Η	αστυνομία	
έληξε	την	κατάληψη	κάνοντας	έφοδο	στο	κτίριο	και	στριμώχνοντας	
τους	διαδηλωτές,	ενώ	έγιναν	τουλάχιστον	32	συλλήψεις.	

Τα	πανεπιστημιακά	δίδακτρα	εισήχθησαν	το	1992	επί	κυβέρνησης	
Μπλερ,	 στη	 διάρκεια	 της	 οποίας	 τα	 ΑΕΙ	 μετακόμισαν	 από	 το	
υπουργείο	παιδείας	στο	υπουργείο	για	την	επιχειρηματικότητα.	

Τότε	 το	 ενιαίο	 κόστος	 σπουδών;	 ήταν	 3290	 στερλίνες,	 κάτι	 το	
οποίο	σταδιακά	μετεξελίχθηκε	σε	μια	κατάσταση	που	επιτρέπει	
σε	κάθε	ίδρυμα	να	αποφασίσει	το	ύψος	των	διδάκτρων	ανάλογα	
με	το	στρώμα	στο	οποίο	απευθύνεται.	Σήμερα	το	ανώτατο	όριο	
ορίστηκε	 στο	 υπερδιπλάσιο	 του	 ισχύοντος	 ενώ	 παράλληλα	
καταργείται	το	φοιτητικό	επίδομα,	το	οποίο	αντικαθίσταται	από	
το	«φοιτητικό	δάνειο».	Το	τελευταίο	φτάνει	στις	50000	στερλίνες	
και	καλούνται	να	 το	πληρώνουν	για	 την	υπόλοιπη	ζωή	τους	οι	
απόφοιτοι.	 Ταυτόχρονα	 οι	 δείκτες	 τις	 ανεργίας	 στους	 νέους	
αυξάνονται	 χρόνο	 με	 το	 χρόνο	 ενώ	 η	 κρατική	 χρηματοδότηση	
στην	ανώτατη	εκπαίδευση	περικόπτεται	κατά	40%.	

Την	 έκθεση	 είχε	 ζητήσει	 η	 προηγούμενη	 κυβέρνηση	 των	
Εργατικών	 από	 μια	 ομάδα	 ειδικών	 της	 οποίας	 προΐσταται	 ο	
πρώην	 γενικός	 διευθυντής	 της	 πετρελαϊκής	 εταιρείας	 BP,	 Τζον	
Μπράουν.	 Σύμφωνα	 με	 την	 ίδια,	 οι	 εν	 λόγο	 προτάσεις	 δίνουν	
«τη	 δυνατότητα	 για	 εκπαίδευση	 καλύτερης	 ποιότητας».	 Από	
τα	 μέτρα	 αυτά	 πλήρως	 ικανοποιημένοι	 φαίνονται	 να	 είναι	 τα	
ιδιωτικά	 ιδρύματα,	 τα	οποία	δυσκολεύονταν	να	ανταγωνιστούν	
την	κρατική	χρηματοδότηση	των	δημοσίων.	

Αποτέλεσμα	των	παραπάνω	είναι	600000	φοιτητές	να	μένουν	εκτός	
ανώτατης	εκπαίδευσης	και	τελείως	ακάλυπτοι.	Ο	πρωθυπουργός	
της	Αγγλίας	καταδίκασε	από	την	Κίνα	τις	δράσεις	των	φοιτητών	
εμμένοντας	στη	θέση	του	πως	είναι	αναγκαία	η	μεταρρύθμιση	τον	
χώρο	των	ΑΕΙ,	την	ίδια	στιγμή	που	ο	ηγέτης	των	φιλελεύθερων	
δημοκρατικών,	 και	 μέλος	 της	 κυβέρνησης	 συνεργασίας,	 είχε	
υποσχεθεί	προεκλογικά	την	μη	αύξηση	των	διδάκτρων.

ΔΙΕΘΝΗ
Φυσάει κόντρα
σ’ ολάκερη γη 

οδηγεί	σε	άλλο	ένα	κύμα	μετανάστευσης	νέων	εργαζόμενων	
από	τη	χώρα	σε	αναζήτηση	εργασίας.

Τη	 δεκαετία	 πριν	 από	 την	 κρίση	 η	 Ιρλανδία	 ήταν	 το	
«οικονομικό	θαύμα»	που	χαρακτηρίστηκε	«Κέλτικη	Τίγρης».	
Η	 χώρα	 προκειμένου	 να	 προσελκύσει	 ξένες	 επενδύσεις	
μείωσε	 τους	 συντελεστές	 φορολογίας	 των	 πολυεθνικών	
γύρω	 στο	 10%,	 ενώ	 παραχώρησε	 φορολογική	 ασυλία	
στα	 επαναπατριζόμενα	 κέρδη	 και	 στα	 αποθεματικά	 που	
υποτίθεται	ότι	προορίζονταν	για	επιχειρηματική	έρευνα	και	
ανάπτυξη.	 Ταυτόχρονα	 ελαστικοποίησε	 και	 απελευθέρωσε	
πλήρως	τις	εργασιακές	σχέσεις,	καθήλωσε	τους	μισθούς	και	
τροφοδότησε	μέσω	του	κρατικού	προϋπολογισμού	και	των	
τραπεζών	της	με	φθηνό	χρήμα	τις	πολυεθνικές	που	ήθελαν	
να	φτιάξουν	εργοστάσια	στην	Ιρλανδία.

Μετά	 το	 ξέσπασμα	 της	 κρίσης,	 οι	 ιρλανδικές	 τράπεζες	
βρέθηκαν	 στο	 χείλος	 της	 χρεοκοπίας	 και	 η	 κυβέρνηση	
της	 χώρας	 στο	 ερώτημα	 «ποιος	 θα	 πληρώσει	 τη	 ζημιά»	
απάντησε	 «οι	 φορολογούμενοι»,	 δηλαδή	 η	 εργατική	 τάξη	
και	 η	 νεολαία.	 Η	 κυβέρνηση	 κρατικοποίησε	 τις	 μεγάλες	
και	 προβληματικές	 τράπεζες	 σε	 μία	 επιχείρηση	 διάσωσης,	
η	 οποία	 -σύμφωνα	 με	 την	 ίδια-	 ενδέχεται	 να	 ξεπεράσει	
τα	50	δισ.	 ευρώ	 -δηλαδή	περίπου	 το	μισό	 ετήσιο	ΑΕΠ	 της	
Ιρλανδίας!	Δηλαδή	εμμέσως	πλην	σαφώς	κρατικοποίηση	των	
ζημιών	και	ιδιωτικοποίηση	των	κερδών.	Για	να	ανταποκριθεί	
στο	κόστος	της	«διάσωσης»,	η	 Ιρλανδία	χρησιμοποίησε	τα	
ίδια	εργαλεία	που	επέφεραν	την	κρίση,	δηλαδή	προχώρησε	
σε	 πρόγραμμα	 αυστηρής	 λιτότητας	 περικόπτοντας	 ακόμα	
πιο	δραστικά	μισθούς	και	συντάξεις.	

Οι	 μισθοί	 των	 δημοσίων	 υπαλλήλων	 έχουν	 μειωθεί	 κατά	
5%,	 η	 ανεργία	 έχει	 διπλασιαστεί	 από	 το	 2007	 και	 αγγίζει	
το	20%	ενώ	σύμφωνα	με	επίσημα	στοιχεία,	1.250	φοιτητές	
φεύγουν	κάθε	μήνα	από	την	Ιρλανδία,	καθώς	ο	αριθμός	τους	
αναμένεται	να	εκτιναχθεί	στις	150.000	μέσα	στην	5ετία.

Και	όλα	αυτά	όταν	η	κυβέρνηση	του	κόμματος	Fianna	Fail	
ετοιμάζεται	 να	 παραδώσει	 τον	 λεγόμενο	 «κέλτικο	 τίγρη»	
στα	 δίχτυα	 του	 ΔΝΤ.	 Ανάλογα	 βήματα	 φαίνεται	 πως	 θα	
ακολουθήσουν	οι	Πορτογαλία	και	Ισπανία.

Ιρλανδία:
«Δεν είμαστε το ”αντικοινωνικό, χουλιγκανικό στοιχείο του 
φοιτητικού κινήματος”, αντίθετα σήμερα δείξαμε ότι είμαστε 
σε τέλεια επαφή με την οργή που αισθάνεται το φοιτητικό 
σώμα.»

Με	 κυρίαρχο	 το	 σύνθημα	 «education	 not	 immigration»	
διεξήχθη	 στο	 Δουβλίνο	 στις	 3/11/2010	 η	 μεγαλύτερη	
φοιτητική	 διαδήλωση	 των	 τελευταίων	 10	 χρόνων	 στην	
Ιρλανδία.	Τα	συνθήματα	των	φοιτητών	δεν	περιορίστηκαν	
μόνο	 κατά	 της	 επιβολής	 διδάκτρων	 αλλά	 γρήγορα	
στράφηκαν	και	εναντίον	της	οικονομικής	πολιτικής	και	της	
έμμεσης	 αναδιανομής	 εισοδήματος	 που	 πραγματοποιείται	
προς	όφελος	των	τραπεζών	και	του	κεφαλαίου	γενικότερα.	
Μιλούν	 για	 40.000	 οι	 διαδηλωτές,	 παρά	 την	 βροχή,	
ενώ	 η	 πορεία	 σημαδεύτηκε	 από	 συγκρούσεις	 μεταξύ	
διαδηλωτών	και	αστυνομίας	αλλά	και	από	την	προσπάθεια	
κατάληψης	 του	 υπουργείου	Οικονομικών.	 Τουλάχιστον	 20	
φοιτητές	 συνελήφθησαν	 ενώ	 αρκετοί	 τραυματίστηκαν	 και	
κυκλοφορούσαν	αιμόφυρτοι	από	την	πρωτοφανή	αγριότητα	
που	δέχθηκαν.	Οι	Ιρλανδοί	φοιτητές	διαμαρτύρονταν	για	την	
επικείμενη	αύξηση	διδάκτρων	στα	ιρλανδικά	πανεπιστήμια,	
αλλά	 και	 για	 την	 υποχρηματοδότηση	 της	 παιδείας	 που	
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Τυνησία

Με	 αφορμή	 την	 ταπείνωση	 του	 και	 την	 καταστροφή	 του	
πάγκου	του	από	την	αστυνομία,	στον	οποίο	πουλούσε	φρούτα	
χωρίς	 άδεια,	 ο	 άνεργος	 πτυχιούχος	 Μουχάμεντ	 Μπουαζίζι	
αυτοπυρπολήθηκε	 στις	 17	 Δεκεμβρίου	 στην	 πόλη	 Σιντί	
Μπουζίντ	της	Τυνησίας.	Ο	θάνατος	του	26χρονου	πυροδότησε	
σειρά	 κινητοποιήσεων	 που	 κατέληξαν	 να	 έχουν	 ως	 αίτημα	
την	 καταπολέμηση	 της	 ανεργίας.	 Η	 κατάσταση	 άρχισε	 να	
κλιμακώνεται	 με	 8.000	 δικηγόρους	 σε	 απεργίες	 και	 πολλές	
συνδικαλιστικές	 ενώσεις	 να	 κατεβαίνουν	 με	 χιλιάδες	 στο	
δρόμο.	 Συνεχείς	 ήταν	 οι	 συγκρούσεις	 με	 την	 αστυνομία	 και	
οι	απαλλοτριώσεις	πολυκαταστημάτων	ενώ	όταν	οι	δυνάμεις	
καταστολής	 απέτυχαν	 να	 απωθήσουν	 το	 τεράστιο	 πλήθος	
διαδηλωτών	δε	δίστασαν	να	ανοίξουν	πυρ.	Απολογισμός:	60	
νεκροί	 και	 χιλιάδες	 τραυματίες	 καθώς	και	 η	 ανατροπή	 ενός	
δικτατορικού	 καθεστώτος,	 γεγονός	 πρωτοφανές	 για	 τον	
αραβικό	κόσμο.	

Ο	 πρόεδρος	 Μπεν	 Αλί,	 που	 ανέλαβε	 πραξικοπηματικά	
την	 εξουσία	 το	 1987,υπήρξε	 «συνεργάτης»	 της	 Δύσης	 και	
κυρίως	 της	 Γαλλίας	 και	 των	 ΗΠΑ	 τόσο	 στην	 καταπολέμηση	
της	 «τρομοκρατίας»	 όσο	 και	 στην	 εγκαθίδρυση	 του	
νεοφιλελευθερισμού	 στην	 Τυνησία.	 Η	 οικογένεια	 του	 δε	
μαζί	 με	 την	 οικογένεια	 Τραμπελσί	 (οικογένεια	 της	 συζύγου	
του)	 κατέχουν	 το	 50%	 του	 εθνικού	 πλούτου.	 Το	 ρεύμα	 που	
εμφανίστηκε	περιλαμβάνει	νέους,	ηλικιωμένους,	καλλιτέχνες,	
φοιτητές	κι	εργάτες	και	μπήκε	στη	διαδικασία	αμφισβήτησης	
της	 εξουσίας	 αλλά	 και	 του	 συστήματος	 που	 επικρατεί,	 ένα	
σύστημα	που	εκτόξευσε	την	ανεργία	στο	30%,	που	καταπατά	
τα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	που	οδηγεί	τις	τιμές	σε	υψηλότατα	
επίπεδα	 στα	 πολύ	 βασικά	 προϊόντα	 και	 αναπαράγει	 τη	
διαφθορά.	Με	την	κορύφωση	της	εξέγερσης,	ο	Μπεν	Αλί	κήρυξε	
την	χώρα	σε	κατάσταση	έκτακτης	ανάγκης	και	αργότερα	την	
ίδια	μέρα	διέφυγε	στο	εξωτερικό.	Μετά	από	την	μη	αποδοχή	
του	 από	 διάφορες	 Ευρωπαϊκές	 χώρες,	 οι	 οποίες	 στήριζαν	
αμέριστα	την	πολιτική	του	το	προηγούμενο	καιρό,	καταλήγει	
στην	Σαουδική	Αραβία.

Αν	και	σήμερα	η	εξουσία	στην	Τυνησία	είναι	μετέωρη,	με	τη	
διακυβέρνηση	της	χώρας	να	βρίσκεται	τυπικά	και	προσωρινά	
στα	χέρια	του	προέδρου	του	κοινοβουλίου	και	με	το	ζήτημα	
των	εκλογών	να	αιωρείται,	ο	λαός	δεν	φαίνεται	να	υποχωρεί.	
Συνεχίζει	 δυναμικά	 την	 εξέγερση,	 τη	 μεγαλύτερη	 των	
τελευταίων	 55	 χρόνων	 από	 την	 ανεξαρτησία	 της	 Τυνησίας	
από	τη	Γαλλική	αποικιοκρατία.	Πρόκειται	για	το	βάπτισμα	του	
πυρός	του	λαού	της	Τυνησίας	ο	οποίος,	όπως	φωνάζει,	«δεν	
θα	φοβάται	πλέον	να	μιλήσει».	

Αλγερία

«Φέρτε	μας	ζάχαρη»,	φωνάζει	ο	λαός	της	Αλγερίας,	στην	
οποία	 η	 τιμή	 της	 ζάχαρης	 έχει	 φτάσει	 στο	 1,5	 ευρώ	 το	
κιλό,	 που	 αντιστοιχεί	 σε	 41%	 αύξηση.	 Ανάλογες	 είναι	 οι	
αυξήσεις	σε	προϊόντα	όπως	το	λάδι,	το	γάλα	και	το	αλεύρι.	
Οι	ανατιμήσεις	αυτές,	σε	συνδυασμό	με	την	εξαθλίωση	του	
λαού,	έχουν	οδηγήσει	χιλιάδες	Αλγερινούς	στους	δρόμους	
όπου	 λεηλατούν	 κυβερνητικά	 κτίρια,	 απαλλοτριώνουν	
εμπορεύματα,	στήνουν	οδοφράγματα	και	συγκρούονται	με	
τις	δυνάμεις	καταστολής.

Σοβαρό	υπαίτιο	αυτής	την	αποπνικτικής	κατάστασης	για	το	
λαό	αποτελούν	οι	χρηματοπιστωτικοί	κολοσσοί	της	Γουόλ	
Στριτ	 οι	 οποίοι	 επενδύουν	 σε	 τεράστιες	 καλλιεργήσιμες	
εκτάσεις	 γης	 αδιαφορώντας	 για	 τις	 συνέπειες	 στην	
παραγωγή	και	στην	ποσότητα	των	προϊόντων.

Απ’	 ότι	 φαίνεται	 ακόμα	 και	 στην	 Αλγερία	 η	 κυβέρνηση	
μετά	 από	 την	 πίεση	που	 δέχεται	 κλυδωνίζεται	 δυναμικά.	
Οι	 εξεγέρσεις	 αυτές	 στην	 Βόρεια	 Αφρική	 αποτελούν	 μια	
εικόνα	από	το	μέλλον	για	το	τι	θα	μπορούσε	να	συμβεί	σε	
χώρες	 όπως	 η	 Ελλάδα,	 Ιρλανδία	 και	 άλλες	 χώρες,	 όπου	
ένα	 άλλο	 είδος	 ολοκληρωτικού	 καθεστώτος,	 αυτό	 της	
χούντας	 των	 εκάστοτε	 κυβερνήσεων	και	 των	ΕΕ	 και	 ΔΝΤ	
καταπιέζουν	 εργαζόμενους,	 συνταξιούχους	 και	 νεολαία,	
διαλύουν	 την	 παιδεία,	 καταπατούν	 τα	 δημοκρατικά	
δικαιώματα	και	απαλείφουν	εργατικά	κεκτημένα	αιώνων.	
Ο	 απόηχος	 αυτών	 των	 αγώνων	 γεννά	 την	 ελπίδα	 σε	
όλους	 τους	 λαούς	 της	 Ευρώπης	 που	 αντιστέκονται	 στην	
καπιταλιστική	λαίλαπα.	Κατά	ένα	τρόπο	θα	μπορούσαμε	να	
αντιστοιχίσουμε	την	σημερνή	ιστορική	στιγμή	με	το	ντόμινο	
των	 κινητοποιήσεων	 που	 είχε	 προκαλέσει	 παγκοσμίως	 ο	
Μάης	του	‘68	και	το	αντιπολεμικό	κίνημα	του	‘60.	Βέβαια	
μία	τέτοια	εκτίμηση	είναι	ίσως	τραβηγμένη,	υπάρχει	όμως	
μια	κοινή	συνιστώσα	με	τη	σημερινή	ιστορική	περίοδο.	Αυτή	
η	κοινή	συνιστώσα	είναι	πως	και	πάλι	μετά	από	40	χρόνια	η	
φλόγα	της	αμφισβήτησης	του	ίδιου	του	συστήματος	αρχίζει	
να	ξαναφέγγει.	Μέσα	στους	σημερινούς	αγώνες	επωάζονται	
η	 αντικαπιταλιστική	 αμφισβήτησης,	 γεννιούνται	 ιδέες	
επαναστατικές	 που	 κυοφορούν	 το	 όραμα	 μιας	 άλλης	
κοινωνίας,	ως	τη	μόνη	διέξοδο	για	μία	άλλη	ζωή.

Η	οργή	και	η	αγανάκτηση	του	κόσμου	πίεσαν	τις	ηγεσίες	
των	 συνδικάτων	 να	 μπουν	 σε	 κυλιόμενες	 απεργίες.	Θα	
μπορούσε	να	ειπωθεί	πως	ουσιαστικά	καλέστηκε	απεργία	
επ’	αόριστο.	Ο	κλάδος	με	την	πιο	μαχητική	στάση	ήταν	
αυτός	 των	 διυλιστηρίων.	 Δέκα	 από	 τα	 δώδεκα	 είχαν	
κλείσει	 από	 τους	 εργαζόμενους	 ασκώντας	 ασφυκτική	
πίεση	 στην	 κυβέρνηση	 και	 παραλύοντας	 βασικούς	
τομείς	 της	 παραγωγής.	 Παρά	 την	 προσπάθεια	 επίταξης	
των	 εργαζομένων	 στα	 διυλιστήρια	 οι	 κινητοποιήσεις	
συνεχίστηκαν	 με	 μαχητική	 διάθεση.	 Τότε	 ο	 Σαρκοζύ	
επιστράτευσε	τις	δυνάμεις	καταστολής	που	επιτέθηκαν	με	
χημικά	και	γκλοπ	για	να	σπάσουν	τα	απεργιακά	μπλόκα.	
Παράλληλα	με	τις	εργατικές	κινητοποιήσεις	εξελίχτηκαν	
και	 αρκετές	 μαθητικές	 και	 φοιτητικές	 καταλήψεις.	 Οι	
μαθητές	 έδωσαν	 ένα	 πιο	 ριζοσπαστικό	 χαρακτήρα	 σε	
όλες	αυτές	τις	κινηματικές	διαδικασίες,	καθώς	απέκλειαν	
σταθμούς	και	συγκρούονταν	με	τις	δυνάμεις	καταστολής.	
Ταυτόχρονα	κομμάτια	νεολαίας	που	 ζουν	στα	προάστια	
βγήκαν	 για	 πρώτη	 φορά	 και	 διαδήλωσαν	 στα	 κέντρα	
των	 πόλεων.	 Ιδιαίτερα	 σκληρή	 ήταν	 η	 καταστολή	 σε	
βάρος	αυτών	των	πληβιακών	κομματιών	της	κοινωνίας.	
Το	 δόγμα	 Σαρκοζύ	 που	 χτύπαγε	 τους	 τσιγγάνους	 Ρομά	
και	 σκότωνε	 μετανάστες	 την	 προηγούμενη	 περίοδο	
άρχισε	 να	 ξαναεμφανίζεται.	 Άξιο	 λόγου	 είναι	 πως	 η	
καταστολή	ενάντια	σε	μαθητές	των	προαστίων	στοίχησε	
σε	δύο	εφήβους	τη	όρασή	τους.	Παράλληλα	οι	δυνάμεις	
καταστολής	 προέβησαν	 σε	 άγρια	 επίθεση	 στην	 Λυών	
όπου	απέκλεισαν	χιλιάδες	διαδηλωτές	και	αρκετές	ώρες	
τους	 ψέκαζαν	 και	 τους	 χτυπούσαν.	 Συγκροτώντας	 ένα	
αρραγές	 μέτωπο	 με	 κυβέρνηση	 και	 κράτος,	 τα	 ΜΜΕ	
κατασυκοφάντησαν	 τις	 απεργιακές	 κινητοποιήσεις,	
ενώ	 μετέδιδαν	ψευδείς	 πληροφορίες	 για	 τη	 μαζικότητα	
των	 διαδηλώσεων,	 κάνοντας	 λόγο	 και	 για	 λιγότερους	
διαδηλωτές	ακόμα	από	αυτούς	που	έλεγε	η	αστυνομία.	

Ο	 Σαρκοζύ	 πέρασε	 τις	 αλλαγές	 στο	 ασφαλιστικό	 και	
έρχεται	 να	 προωθήσει	 μία	 σειρά	 αντεργατικών	 μέτρων	
μέχρι	 τις	 επόμενες	 εκλογές	 που	 είναι	 σε	 ένα	 χρόνο.	
Μπορεί	τώρα	το	λαϊκό	κίνημα	στη	Γαλλία	να	μην	είναι	στις	
επάλξεις	όπως	το	προηγούμενο	διάστημα,	όμως	η	οργή	
και	 αγανάκτηση	 εργαζομένων	 και	 νεολαίας	φουντώνει.	
Το	μόνο	που	χρειάζεται	είναι	μία	σπίθα	για	να	γίνει	φωτιά	
που	θα	έρθει	να	ανατρέψει	την	αντεργατική	επίθεση	που	
ενορχηστρώνει	ο	Σαρκοζύ	σε	συμμαχία	με	την	Ευρωπαϊκή	
Ένωση.	 Οι	 κινητοποιήσεις	 στη	 Γαλλία	 άρχισαν	 στον	
απόηχο	των	ελληνικών	κινητοποιήσεων	της	5ης	Μάη.	Ο	
δεύτερος	γύρος	αναμέτρησης	με	την	χούντα	ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-
ΔΝΤ	 θα	 ξεκινήσει	 στον	 απόηχο	 της	 γαλλικής	 εργατικής	
εξέγερσης.	Όλα	δείχνουν	πως	εργατικοί	και	νεολαιίστικοι	
αγώνες	θα	ξεκινήσουν	σαν	ντόμινο	στη	γηραιά	ήπειρο.

Γαλλία

Τους	τελευταίους	2	μήνες	οι	εικόνες	από	τη	Γαλλία	θύμισαν	
την	εξέγερση	των	γαλλικών	προαστίων	το	2005	αλλά	και	
το	νεολαιίστικο	κίνημα	του	2006	ενάντια	στο	CPE.	Μέσα	
σε	δύο	μήνες	έγιναν	9	μεγάλες	απεργιακές	κινητοποιήσεις	
όπου	σχεδόν	κάθε	βδομάδα	εκατομμύρια	εργαζομένων	και	
νεολαίων	κατέβαιναν	στο	δρόμο.	Μετά	από	πολλά	χρόνια	
η	Γαλλία	βρέθηκε	προ	των	πυλών	εργατικής	εξέγερσης.	
Αφορμή	για	τις	εργατικές	κινητοποιήσεις	ήταν	η	αύξηση	
των	ορίων	συνταξιοδότησης	κατά	δύο	χρόνια.	Ο	Σαρκοζύ	
με	επιχειρηματολογία	περί	αύξησης	του	μέσου	όρου	ζωής	
αρά	και	των	ορίων	συνταξιοδότησης	χτυπά	τα	εργατικά	
κεκτημένα	πολλών	χρόνων.	Βέβαια	ο	Γάλλος	πρόεδρος	
δεν	έχει	μείνει	μόνο	σε	αυτό.	Με	δηλώσεις	του	το	τελευταίο	
διάστημα	περί	 «καπιταλιστικής	αναδιάρθρωσης»	για	 το	
ξεπέρασμα	της	κρίσης,	σε	βάρος	των	εργαζομένων,	κάνει	
εμφανή	την	προώθηση	μίας	πολιτικής	σκληρής	λιτότητας	
και	διάλυσης	των	δημοσίων	αγαθών.	

Μέσα	 σε	 αυτές	 τις	 συνθήκες	 άγριας	 επίθεσης	 του	
κεφαλαίου	 εξελίχτηκαν	 οι	 κινητοποιήσεις	 ενάντια	 στις	
αλλαγές	του	ασφαλιστικού.	Τα	συνθήματα	και	το	στίγμα	
των	 κινητοποιήσεων	 ξέφυγαν	 από	 το	 ασφαλιστικό	
και	 επεκτάθηκαν	 συνολικά	 ενάντια	 στην	 πολιτική	
της	 λιτότητας,	 ενάντια	 σε	 μία	 πολιτική	 που	 καλεί	
πανευρωπαϊκά	να	πληρώσουν	την	κρίση	του	κεφαλαίου	
εργαζόμενοι	και	νεολαία.

Πιο	συγκεκριμένα	για	αυτές	τις	κινητοποιήσεις:
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ΝΙΚΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
20 χρόνια αγώνες της νεολαίας

το δρόμο τον δείχνει
ο Νίκος Τεμπονέρας

Οι	 κινητοποιήσεις	 κορυφώθηκαν	 σε	 όλη	 την	 Ελλάδα	
μετά	 τη	 δολοφονία	 του	 Νίκου	 Τεμπονέρα.	 Στην	 άνοδο	
του	 κινήματος	 συνέβαλλαν	 τόσο	 η	 νεολαία	 (φοιτητές-	
μαθητές)	 όσο	 και	 μια	 σειρά	 από	 εργασιακούς	 κλάδους	
που	 συμπορεύτηκαν	 βάζοντας	 αιτήματα	 ανατροπής	
της	 αντιλαϊκής	 πολιτικής	 της	 κυβέρνησης.	 Το	 άμεσο	
αποτέλεσμα	 ήταν	 η	 παραίτηση	 του	 Κοντογιαννόπουλου	
από	τη	θέση	του	υπουργού	παιδείας	και	η	απόσυρση	του	
πολυνομοσχεδίου.

Τώρα,	είκοσι	χρόνια	μετά,	το	κίνημα	του	90-91	παραμένει	
ζωντανό.	 Ο	 Νίκος	 Τεμπονέρας	 είναι	 παρόν	 σε	 κάθε	
προσπάθεια	ανατροπής	των	νόμων	του	κέρδους	και	της	
αγοράς.	Εμπνέει	νέους	αγώνες	ενάντια	στην	αντεργατική-
αντιλαϊκή	πολιτική	της	κυβέρνησης	και	του	κεφαλαίου.	Η	
νεολαία,	οι	εργαζόμενοι	αλλά	και	κάθε	μαχόμενο	κομμάτι	
της	κοινωνίας	παίρνει	δύναμη	από	αυτόν	και	αντιστέκεται	
στα	αντιδραστικά	και	αντιλαϊκά	μέτρα	που	προσπαθούν	
να	 περάσουν	 κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ,	 αντιστέκεται	 στην	
κατατρόπωση	 των	 δικαιωμάτων	 του.	 Θυμόμαστε	 αυτόν	
και	τη	μάχη	που	έδωσε	όχι	ως	 ιστορικά	γεγονότα	αλλά	
διατηρώντας	τη	μνήμη	του	ως	όπλο	για	τους	αγώνες	και	
τις	νίκες	του	σήμερα.

	 	 Είκοσι	 χρόνια	 από	 τη	 δολοφονία	 του	
	 	 καθηγητή	 και	 λαϊκού	 αγωνιστή	 Νίκου	
	 	 Τεμπονέρα	 συμπληρώθηκαν	 στις	 8	
	 	 Ιανουαρίου	 του	 2011.	 Ο	 Νίκος	
	 	 Τεμπονέρας	 σκοτώθηκε	 από	
	 	 παρακρατικούς	 και	 μέλη	 της	
	 	 ΟΝΝΕΔ	 (νεολαίας	 της	 ΝΔ)	 Αχαΐας	 με	
επικεφαλής	τον	γραμματέα	της	Γιάννη	Καλαμπόκα	στην	
Πάτρα	 κατά	 τη	 διάρκεια	 μαθητικών	 κινητοποιήσεων.

Η	δολοφονία	του	ήρθε	σε	μια	εποχή	μεγάλης	πολιτικής	
αναταραχής	 και	 σε	 μια	 στιγμή	 που	 το	 νεολαιίστικο	
κίνημα	 ήταν	 σε	 έξαρση.	 Ήδη	 από	 το	 φθινόπωρο	 του	
1990	 η	 κυβέρνηση	Μητσοτάκη	 είχε	 ανακοινώσει	 το	 νέο	
πολυνομοσχέδιο	 για	 την	 παιδεία	 το	 οποίο	 προέβλεπε	
μεταξύ	άλλων	λειτουργία	ιδιωτικών	ΑΕΙ,	κατάργηση	της	
δωρεάν	παροχής	συγγραμμάτων,	επιβολή	χρονικού	ορίου	
στις	 σπουδές,	 πιθανό	 περιορισμό	 του	 πανεπιστημιακού	
ασύλου	κ.ά..	Αποτέλεσμα	αυτής	της	εξαγγελίας	ήταν	οι	
κινητοποιήσεις	των	μαθητών,	οι	αναρίθμητες	καταλήψεις	
στα	 σχολεία	 και	 οι	 μαζικές	 συνελεύσεις	 σε	 ΑΕΙ	 και	 ΤΕΙ	
που	καταδίκαζαν	το	νέο	πολυνομοσχέδιο.	Η	κυβέρνηση	
στην	προσπάθεια	να	καταπνίξει	τη	φλόγα	της	εξέγερσης	
εντείνει	την	καταστολή	της.	Έτσι	ο	τότε	υπουργός	παιδείας	
Κοντογιαννόπουλος	καλεί	τους	πολίτες	σε	ανακαταλήψεις	
σχολείων	με	επιχείρημα	την	επιστροφή	στην	ομαλότητα.	
Τον	 ρόλο	 αυτό	 στην	 Πάτρα	 αναλαμβάνουν	 μέλη	 της	
ΟΝΝΕΔ,	 τα	οποία	το	βράδυ	της	ογδόης	 Ιανουαρίου	του	
‘91	 καταφθάνουν	 στο	 3ο	 λύκειο	 Πάτρας	 με	 σκοπό	 την	
ανακατάληψη	 του.	 Στην	 περιφρούρηση	 του	 σχολείου	
εκτός	από	μαθητές	συμμετέχουν	φοιτητές	και	καθηγητές	
της	 τοπικής	 ΕΛΜΕ.	 Ένας	 απ’	 αυτούς	 και	 ο	 Νίκος	
Τεμπονέρας	μέλος	του	ΕΑΜ	(Εργατικό	Αντιιμπεριαλιστικό	
Μέτωπο).	Η	ομάδα	κρούσης	επιτίθεται	με	μανία	σε	όσους	
αντιστέκονται	και	ο	Νίκος	Τεμπονέρας	πέφτει	νεκρός.
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«Αν	έχεις	λείψει	για	ότι	πρέπει	θα	‘σαι	για	πάντα	μέσα	σ’όλα	εκείνα	
που	γι’αυτά	έχεις	λείψει	θα’σαι	για	πάντα	μέσα	σ’όλο	τον	κόσμο»

	 	 ι	 παραπάνω	 στοίχοι	 αφιερώθηκαν	 στη	
	 	 Σωτηρία	 Βασιλακοπούλου	 από	 το	 Γ.Ρίτσο.	
	 	 Η		Σωτηρία	ήταν	φοιτήτρια	της	Παντείου	και	μέλος	
	 	 της	ΚΝΕ	η	οποία	έχασε	τη	ζωή	της	στην	πύλη	του	
	 	 Εργοστασίου	 της	 ΕΤΜΑ	 στις	 28	 Ιουλίου	
	 	 1980.	Ενώ	μοίραζε	προκηρύξεις	συμμετέχοντας	
	 	 στην	 απεργιακή	 φρουρά,	 λεωφορείο	 το	 οποίο	
μετέφερε	απεργοσπάστες	έπεσε	κατά	πάνω	της	και	τη	σκότωσε.	

Η	 21χρονη	 Σωτηρία	 ήταν	 θύμα	 της	 εργοδοτικής	 τρομοκρατίας	
που	 η	 αντεργατική	 πολιτική	 του	 κεφαλαίου	 νομιμοποιεί.	 Την	
ίδια	 χρονιά,	στις	 16	Νοεμβρίου,	στα	γεγονότα	 της	πορείας	 του	
πολυτεχνείου,	 σκοτώθηκαν	 ύστερα	 από	 άγριο	 ξυλοδαρμό	 οι	
Ιάκωβος	Κουμής	και	Σταματίνα	Κανελλοπούλου.

Η	 	 Σωτηρία	 όπως	 και	 ο	 Ιάκωβος,	 η	 Σταματίνα,	 ο	 Μιχάλης,	
ο	 	 Σωτήρης,	 ο	 Νίκος,	 ήταν	 θύματα	 μιας	 χρεοκοπημένης	
«δημοκρατίας».	Μιας	δημοκρατίας	που	δεν	τους	χώρεσε,	δεν	του	
υπόταξε	 και	 γι’	 αυτό	 τους	 δολοφόνησε.	 Η	 μνήμη	 όλων	 αυτών	
των	ανθρώπων	που	έπεσαν	στην	μάχη,	αποτελεί	πηγή	έμπνευσης	
για	όλους	τους	κατοπινούς		αγωνιστές,	για	όλους	μας.	Η	μνήμη	
αυτή	δεν	τιμάται	με	πλακέτες,	στεφάνια	και	μνημεία,	αλλά	στους	
δρόμους,	στη	μαχητική	συνέχιση	των	αγώνων	τους	στο	σήμερα.

Στην	 περίπτωση	 της	 Σωτηρίας	 όμως	 τόσο	 η	 ΚΝΕ	 όσο	 και	 το	
ΚΚΕ	 έχουν	 διαφορετική	 θέση.	 Οι	 εκδηλώσεις	 στο	 Πάντειο	
πανεπιστήμιο	για	τα	30	χρόνια	από	τη	δολοφονία	της,	χώρεσαν	
και	το	ξυλοδαρμό	δεκάδων	«Εκοφιτών»	της	ΕΑΑΚ.	Με	αφορμή	την	
μετακίνηση	της	πλακέτας	στη	μνήμη	της	Σωτηρίας	από	τα	μέλη	της	
ΕΑΑΚ,	η	ΚΝΕ	άνοιξε	ένα	απαράδεκτο	υβρεολόγιο	καταγγέλλοντας	
τα	 μέλη	 της	 ΕΑΑΚ	ως	φασίστες,	 εκοφίτες	 και	 αντικομουνιστές.	
Για	την	ιστορία,	η	πλακέτα	που	έφερε	την	υπογραφή	ΚΚΕ-ΚΝΕ,	
τοποθετήθηκε	εσκεμμένα	και	προβοκατόρικα	στον	ελάχιστο	χώρο	
που	διαθέτει	για	παρέμβαση	το	σχήμα	της	ΕΑΑΚ	στο	Πάντειο,	και	
μετακινήθηκε	με	σεμνότητα	στα	τραπεζάκια	της	ΚΝΕ.	Το	γεγονός	
αυτό	 πηρέ	 έκταση	 και	 σε	 άλλα	 μέρη	 της	 Ελλάδας,	 με	 άγριους	

ξυλοδαρμούς	και	τραμπουκισμούς.	Αποκορύφωμα	αυτών	τα	όσα	
συνέβησαν	στο	Βόλο,	όπου	μέλη	της	ΚΝΕ	με	συμμορίτικο	τρόπο	
έστειλαν	τέσσερα	άτομα	στο	νοσοκομείο.

Η	 ιδιοποίηση	 της	 θυσίας	 της	 Σωτηρίας	 και	 η	 λογική	 του	
ιδιοκτησιακού	καθεστώτος	της	συλλογικής	μνήμης	από	τα	μελή	
της	ΚΝΕ	δείχνει	την	ηθική	τους.	Μία	ηθική	που	τολμά	να	αποσπάσει	
πολιτική	υπεραξία	από	την	δολοφονία	μιας	αγωνίστριας	και	στη	
πλάτη	της	να	στήσει	προβοκάτσιες.	Η	ηγεσία	της	ΚΝΕ,	ανίκανη	
να	συσπειρώσει	τον	κόσμο	της,	στοχοποιεί	την	ΕΑΑΚ	βλέποντας	
την	ως	κίνδυνο.	Όμως,	το	πολιτικό	κενό	στη	γραμμή	καθώς	και	η	
απουσία	προοπτικής	και	απεύθυνσης	δεν	καλύπτονται	από	τέτοια	
μικροπολιτικά	 παιχνίδια.	 Τα	 σταλινικού	 τύπου	 ξεκαθαρίσματα	
φανερώνουν		την	αδυναμία	απάντησης	στα	επίδικα	της	εποχής.

Βιώνουμε	 μια	 βαθύτατη	 κρίση	 του	 καπιταλιστικού	 συστήματος.	
Μία	 περίοδο	 στην	 οποία	 η	 επίθεση	 του	 κεφαλαίου	 είναι	 πιο	
σφοδρή	 από	 ποτέ	 και	 η	 καταστολή	 ατομικών	 ελευθεριών	 και	
δημοκρατικών	δικαιωμάτων	συνολικοποιείται	μέρα	με	την	μέρα.	
Η	 οικονομική	 και	 πολιτική	 δικτατορία	 της	 κυβέρνησης,	 της	
Ε.Ε	 και	 του	ΔΝΤ	 επιτίθεται	 καθημερινά	στα	 δικαιώματα	και	 τις	
ανάγκες		της	κοινωνικής	πλειοψηφίας.	Την	ίδια	στιγμή,	παρά	τις	
δυσκολίες,	χιλιάδες	εργαζόμενοι	και	νέοι	βαδίζουν	ολοένα	και	πιο	
αποφασιστικά	στο	δρόμο	του	ανυποχώρητου	αγώνα	ενάντια	σε	
αυτό	το	βάρβαρο	καθεστώς.	Την	κρίσιμη	αυτή	στιγμή,	όποιος	δεν	
μπορεί	να	αντιληφθεί	ότι	ο	εχθρός	είναι	το	αστικό	μπλοκ	εξουσίας	
και	 όχι	 οι	 υπόλοιπες	 αγωνιζόμενες	 αριστερές	 συλλογικότητες,	
είναι	εκτός	τόπου	και	εκτός	χρόνου.

Η	 Σωτηρία	 έπεσε	 μαχόμενη	 ενάντια	 στο	 κεφάλαιο.	 Αγωνιστές	
όπως	 εκείνη	 δεν	 έχουν	 θέση	 σε	 γεγονότα	 όπως	 αυτά	 που	
περιγράψαμε.	 Αντίθετα,	 πρέπει	 να	 τιμούνται	 και	 να	 μένουν	
ζωντανοί	στη	μνήμη	του	λαού	δείχνοντας	το	δρόμο	για	ακόμη	πιο	
αποφασιστικούς	 και	 νικηφόρους	 αγώνες	 των	 εργαζόμενων	 και	
της	νεολαίας	που	θα	καταφέρνουν	να	δικαιώσουν	τελικά	την	ίδια	
την	οδυνηρή	απώλειά	τους.	

«Γιατί	 εμείς	 δεν	 τραγουδάμε	 για	 να	 ξεχωρίσουμε	 από	 τον	
κόσμο,	 εμείς	 τραγουδάμε	 για	 να	 σμίξουμε	 τον	 κόσμο»

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30 χρόνια από το
θάνατο της
Σωτηρίας Βασιλακοπούλου
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